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ÚVOD 

PETER KRUŽLÍK, DANA RENÁČOVÁ 

 

NitLib je odborný seminár, ktorý od roku 2005 organizujú pod týmto názvom 

nitrianske knižnice. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Krajská 

knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Univerzitná knižnica UKF v Nitre, Agroinštitút Nitra, 

štátny podnik. Seminár sa koná každý rok v niektorej zo spoluorganizujúcich knižníc. 

Je určený pre knihovníkov verejných, akademických a špecializovaných knižníc. Cieľom 

seminára nie je iba výmena názorov a skúseností, ale aj možnosti vzájomnej inšpirácie 

a zbližovania sa knihovníckej obce. Tento 11. ročník odborného knihovníckeho semináru 

je zameraný na tému „Propagácia a marketing knižníc“. 

Knižnice si uvedomujú, že pôsobia v konkurenčnom prostredí, ktoré je dynamické 

a neustále sa mení – je digitálne. Internet tak predstavuje nielen príležitosť, ale aj hrozbu. 

Človek - čitateľ, je náročný a vyžaduje si knižnično-informačné služby zodpovedajúce 

tejto digitálnej dobe. Preto je potrebné aplikovať úspešné úlohy marketingu 

z podnikateľského prostredia do prostredia neobvyklého, a to do prostredia v oblasti 

knižníc. Marketing je nutnosť, ktorú priniesla táto doba, a je iba na nás ako sa nám podarí 

zaujať verejnosť, aby porozumeli možnostiam, ktoré knižnica ponúka. Marketing má 

pripraviť podmienky na ponuku rôznych služieb, ale aj množstvo produktov, čo potom 

zvýši povedomie knižnice. Marketingovým zameraním je knižnicu posunúť do stavu, kde 

bude pre čitateľa dôležitým a nenahraditeľným elementom. 

Knihovníci, ktorí majú vžité staré knihovnícke povolanie, sa nie vždy stotožňujú 

s novým marketingovým plánom. Knihovník sa radšej bude zaoberať akvizíciou, 

vytváraním programov pre zlepšenie služieb ako marketingom. Je úplne prirodzené, 

že slovo marketing evokuje v mnohých z nás nepríjemné pocity, a to preto lebo máme 

marketing podvedome spojený s reklamou a presvedčovaním, aby si zákazník kúpil práve 

propagovaný výrobok. Alebo si myslíme že nám obchodníci klamú, len aby niečo predali 

so ziskom. Patrí vôbec slovo marketing a reklama do knižníc a informačných pracovísk? 

Poslaním ani prioritou knižníc nie je predsa zarábať peniaze a vykazovať v účtovníctve 

hospodársky prebytok. 
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Je dobré urobiť si poriadok v základných pojmoch. Čo je marketing a čo znamená 

public relations  - vzťahy s verejnosťou. Marketing sú činnosti spojené s cieľom priniesť 

do inštitúcie zisk a jeho neoddeliteľnou súčasťou je public relations - vzťahy 

s verejnosťou. Čím viac je značka nejakého produktu alebo inštitúcie známa, tým sa 

zvyšuje pravdepodobnosť, že bude mať úspech u klientov. Úlohou public relations je 

budovanie značky a práca na celkovom image inštitúcie. V marketingu predávame samých 

seba a prezentujeme inštitúciu, jej služby, prípadne ponúkame spoluprácu. V oblasti 

public relations ide o všetky aktivity, ktorých cieľom je, aby o nás pozitívne hovorili tí 

druhí. Tieto aktivity sa dajú zhrnúť do základných oblastí: 

 posilňovanie firemnej kultúry, 

 prevádzkovanie webových stránok, 

 vydávanie tlačovín, 

 usporiadanie akcií podľa zamerania a poslania knižnice, 

 dobrá spolupráca a komunikácia so zriaďovateľom alebo štatutárom, 

 komunikácia s médiami. 

Konkrétnym cieľom public relations je budovanie kvalitnej značky inštitúcie. Patrí 

sem image organizácie a firemná kultúra. Tú prezentuje logo, jednotný vizuálny štýl 

a farba, grafika, vzhľad internetových stránok, informačná navigácia používateľa a pod. 

Image je povesť a obraz organizácie na verejnosti. Veľmi krehkým prvkom image 

organizácie je jej povesť. Stačí ak sa do povedomia verejnosti dostane nezaslúžené 

a nepravdivé osočovanie a ohováranie inštitúcie vo forme povesti o neochotných 

zamestnancoch, neporiadku vo fonde, starou a opotrebovanou literatúrou, 

nedostatočných otváracích hodinách a dlho budovaná dobrá povesť inštitúcie utrpí. 

A práve tu musí nastúpiť dobrý, premyslený a strategický marketing a reklama knižnice, 

ktoré musia vychádzať z premýšľania o používateľovi. Používateľ je alfa a omega 

úspešnej ponuky služieb knižnice. Knižnica vychádza zo svojej stratégie a vie pre koho je 

určená, a kto jej služby najviac využíva. Či už sú to detskí čitatelia, široká verejnosť alebo 

pedagogická a študentská obec. Knižnica musí poznať pre koho pracuje, koľko čitateľov 

ju navštevuje, v akom geografickom prostredí sa nachádza jej poloha a dostupnosť 

a s akým rozpočtom na nákup literatúry a poskytovaných štandardných 

a nadštandardných služieb môže v kalendárnom roku počítať. 
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Na záver prajeme Vám i nám čo najviac entuziazmu v hľadaní výborných nápadov 

ako aj odpovedí na problematiku odborného seminára NitLib-u na tému “Propagácia 

a marketing knižníc“ v predložených príspevkoch a kuloárnych diskusiách počas konania 

tohto zaujímavého podujatia.  

 

Ing. Peter Kružlík, Mgr. Dana Renáčová 
Univerzitná knižnica UKF  
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra 
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SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR V MENE UNIVERZITY KONŠTANTÍNA 

FILOZOFA V NITRE 

IVAN BALÁŽ 

 

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia,  

v poslednom období dochádza doma i vo svete k mnohým závažným 

celospoločenským zmenám, ktoré sa dotýkajú knihovníkov, informačných zamestnancov 

i samotných knižníc. Na všetky tieto zmeny je potrebné čo najrýchlejšie a najúčinnejšie 

reagovať. Najlepšou a najefektívnejšou možnosťou ako pomôcť knižniciam napĺňať ich 

súčasný význam je využiť všetky možnosti marketingu, čo je aj téma a zameranie 

dnešného seminára. Knižnice potrebujú schopných manažérov, nositeľov vízií a tvorcov 

stratégií. Manažér je kapitánom lode a záleží na ňom, ktorým smerom knižnicu povedie. 

Dovoľte mi preto využiť túto príležitosť a dnes pri otvorení seminára NitLib 2016, Vám 

všetkým oficiálne predstaviť novú riaditeľku Univerzitnej knižnice UKF v Nitre pani 

doc.  PaedDr. Vieru Tomkovú, PhD., ktorá túto zodpovednú funkciu vykonáva od 1. mája 

2016.  

Marketing by mal okrem riaditeľa pomáhať zabezpečovať každý zamestnanec 

knižnice. Marketing je totiž v napĺňaní úspešnosti knižníc na treťom mieste za 

formulovaním stratégie a riadením ľudských zdrojov. Podstatou výchovy moderných 

manažérov marketingu v knižniciach je:  

1. základné poslanie knižnice; 

2. orientácia na používateľa služieb – vzájomný vzťah medzi knižnicou 

a používateľom; 

3. potreba neustálej inovácie a investovania finančných zdrojov do moderných 

informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). 

Knižnica sa musí identifikovať s používateľom, ktorého chce osloviť, dôkladne 

analyzovať vnútorné a vonkajšie prostredie a potom voliť marketingové nástroje 

a plánovanie postupu. Musí objaviť a vytvoriť takú ponuku svojich služieb, ktorým 

používatelia neodolajú a budú ich chcieť neustále využívať. Dnešní návštevníci knižníc 

stále viac hľadajú služby, ktoré vyhovujú ich časovým možnostiam a to sú funkčné 
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internetové služby, knižničné automaty na vypožičiavanie a vracanie kníh, predĺženie 

prevádzkových hodín, zriadenie moderných študijných boxov pre skupiny študentov 

s možnosťou ich časovej rezervácie a podobne. Podstatnou úlohou je aby komunikácia 

knižnice bola jednotná, jasná a efektívna. Je potrebné naskočiť do rozbehnutého vlaku, 

investovať do IKT, do nového softvérového vybavenia, nakoľko investície sa vrátia vo 

forme spokojných klientov. V prípade akademických knižníc sa implementácia 

moderných IKT navyše, ako pridaná hodnota, dostaví úspešnosť v naplnených 

akreditačných, grantových a evaluačných konaniach.  

Zamestnanci knižnice musia perfektne pochopiť vonkajšie prostredie knižnice – 

konkurenciu vo svojej špecializácii, používateľov knižnice, svoje ekonomické možnosti 

a prostredie, v ktorom je knižnica nútená pracovať. Manažment knižnice musí mať 

takpovediac v rukáve rôzne scenáre a naučiť sa hladko a plynulo prekonávať zmeny, 

nástrahy a implementáciu národných a medzinárodných legislatívnych dokumentov 

a knižnično-informačných noriem a štandardov. 

Knižnice patria ku kultúre a vzdelaniu. Vzdelávanie má nielen integračnú, 

reprezentačnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu, ale vzdelávanie je v dnešnej dobe 

i dôležitým hospodárskym odvetvím, ktoré spotrebúva prostriedky štátneho rozpočtu, či 

už ide o peniaze z Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR alebo samosprávneho kraja.   

Je potrebné si uvedomiť, že všetky služby, hlavne ktoré sú poskytované bezplatne, 

sú veľmi drahé. Keď sa prepočítajú mzdy, prevádzkové náklady knižnice a študovní, 

súčasné vysoké ceny kníh a databáz tak zistíme, že všetky bezplatné služby v knižniciach 

stoja nemálo finančných prostriedkov, a že všetky ich zaplatia daňoví poplatníci. O to 

väčšia je zodpovednosť manažmentu, aby ponúkané služby boli ekonomické a potrebné. 

Všetci používatelia na svete vnímajú cenu ako indikátor kvality a za kvalitné služby 

a komfort sú ochotní priplatiť, základné knihovnícke služby v akademickom prostredí 

musia však aj naďalej zostať bez poplatkov (registrácia čitateľov, prezenčné a absenčné 

výpožičky). 

Ľudské zdroje hrajú v poskytovaní služieb významnú úlohu, pretože ovplyvňujú 

používateľov knižnice ako celku. Spokojnosť zamestnancov sa prenáša na spokojnosť 

používateľov. Preto je nevyhnutné umiestniť do služieb najlepších a najšikovnejších 

knihovníkov s vedomosťami a širokým rozhľadom potrebným pre poskytovanie služieb. 
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Na druhej strane knižnica musí vytvoriť vhodné mzdové a pracovné podmienky, 

starostlivosť o zamestnancov a zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie. Kvalitná služba sa 

dá poskytovať len pokiaľ je zvládnutá komunikácia na všetkých úrovniach marketingu: 

internej (riadiacej), externej (reklama, podpora kvalitných služieb, propagácia) 

a interaktívnej, v ktorej sa prejavia prvky osobnej komunikácie a prostredia v ktorom sa 

daná služba uskutočňuje. Knižnica je nezisková inštitúcia a profesia knihovníka je 

predovšetkým poslaním, v ktorom hlavným motívom určite nie je plat, ale radosť z práce. 

Veľké množstvo knihovníkov a informačných zamestnancov pracuje v knižnici preto, lebo 

ich práca s ľuďmi teší, majú radi kultúrne a estetické prostredie, prácu s informáciami, 

ktoré ich napĺňajú a obohacujú. Knihovníci sú ľudia sčítaní, kreatívni, inteligentní, ktorí 

pracujú s informáciami a novými IKT.  

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia, na záver môjho krátkeho 

úvodu mi dovoľte popriať Vášmu rokovaniu veľa úspechov a zároveň sa poďakovať 

všetkým organizátorom podujatia za ich entuziazmus, s akým pristupovali pri jeho 

príprave a organizovaní.  

 

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. 
prorektor pre rozvoj a informatizáciu UKF v Nitre 
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
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MIESTO MARKETINGU V KNIŽNICIACH 

PLACE OF MARKETING IN LIBRARIES 

ZUZANA BAČÍKOVÁ 

 

Abstrakt 

Knižnica pred sto rokmi neposkytovala iné služby ako poskytuje dnes, a predsa je 

charakteristika jej služieb v dnešnom svete iná ako kedysi. V rámci katastrofického 

scenára by sa knihovníci mohli obávať o stratu svojho zamestnania a zániku knižníc ako 

takých. Dôvodom je výrazne klesajúca populácia čitateľov. Kedysi bolo úlohou knihovníka 

sústreďovať miesta výskytu informácií, ale dnes, v období internetových vyhľadávačov, 

sa internetovým knihovníkom stáva každý priemerne technologicky zdatný človek. Je 

potrebné poskytovať kvalitnejšie služby alebo je možné využiť potenciál marketingovej 

komunikácie súčasných služieb pre zastavenie odlivu  jej používateľov?  

 

Kľúčové slová 

Knižnice. Marketingová komunikácia. Marketing knižníc. Marketingový mix. 

 

1. Úvod 

Podľa príspevku Marketing library services. How it all began predneseného Gretou 

Renborg na Konferencií IFLA v roku 1997 sa počiatky marketingu v knižniciach spájajú 

už s rokom 1876, kedy bol na Konferencií ALA prednesený príspevok o zlepšovaní 

vzťahov knihovníkov a čitateľov (1997). Podľa smernice IFLA pre služby verejných 

knižníc medzi marketingové nástroje knižníc patrí marketingový prieskum trhu, 

segmentácia trhu, stratégia marketingového mixu a hodnotenie marketingu. Je nutné, aby 

si jednotlivé knižnice nastavili systém marketingových nástrojov tak, aby čo najlepšie 

vyhovovali ich potrebám (Koontz, Gubbin, 2011). Rovnaký prístup zastávajú aj komerčné 

spoločnosti všade na svete. A. Diačiková hovorí, že k marketingu knižníc patri najmä 

stanovenie poslania a hodnôt knižnice a zhrnutie jej vízie (2008, s. 4 – 6). R. Johnová 

zahrňuje marketing knižníc k tzv. art marketingu. Možno ho využívať v neziskovej sfére, 

kde hlavný nie je komerčný cieľ, ale uspokojovanie potrieb a prianí určitého okruhu ľudí 

(2008). Na marketing v knižniciach môžeme nazerať z rôznych perspektív - z perspektívy 
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cieľovej skupiny, manažérskych procesov (od plánovania, cez implementáciu, 

vyhodnotenie a optimalizáciu) či marketingového mixu. Cieľom tohto príspevku je pohľad 

prostredníctvom marketingového mixu a najmä komunikačného marketingového mixu. 

Marketingový mix sa tradične skladá zo štyroch elementov – produkt, miesto, cena 

a propagácia. Jednotlivé zložky marketingového mixu musia byť integrovaného v rámci 

holistického konceptu (Kotler, Armstrong, 2004), ktorý nie je nevyhnutný len pre 

komerčné spoločnosti, ale aj pre knižnice. Takýto koncept je predpokladom pre efektívnu 

knižnicu a obnáša najmä integráciu všetkých marketingových procesov. Produktom by 

sme mali chápať samotné knihy, prístup k počítačom, odbornú pomoc knihovníka a iné 

služby (Koontz, Gubbin, 2011). E. Sakálová vo svojej publikácií vymedzuje pojem 

knihovníctva ako spoločensky organizované využívanie a sprístupňovanie fixovaného 

resp. zaznamenaného fondu spoločenského poznania s cieľom uspokojovať duchovné 

potreby spoločnosti (1995). Môžeme to chápať ako iný pohľad na knižnicu – produkt 

marketingového mixu. Place resp. miestom sa rozumie pobočka knižnice či webová 

stránka (Koontz, Gubbin, 2011). Knižnice majú obmedzené finančné prostriedky, a preto 

realizácia v rámci pobočiek knižníc závisí od štedrosti zriaďovateľov príp. sponzorov 

a schopnosti získavať financie z rôznych zdrojov (Fond podpory umenia, dotačné systémy 

samosprávnych krajov a ďalšie). Informácie o knižnici dostupné na internete oceňujú 

najmä potenciálni čitatelia, ktorých by mala knižnica v rámci segmentácie zohľadniť. Cena 

ako nástroj marketingovej komunikácie je prezentovaná ako suma nákladov pre 

zákazníkov knižnice. Do tejto sumy sú započítané výdavky na zápis, cena upomienky, cena 

za prístup k internetu, ale aj výdavky na dopravu do miesta pobočky knižnice (Koontz, 

Gubbin, 2011). E. Sakálová tiež upozorňuje na spornosť cenovej politiky, nakoľko 

poplatky za služby sú skôr symbolické ako skutočné a charakter knižničnej inštitúcie je 

založený na neziskovosti, dotovaní jej činnosti z verejných prostriedkov a jej sociálnej 

funkcie v spoločnosti (1995). Z tohto dôvodu je cena, jeden z nástrojov marketingového 

mixu, relatívny pojem pre knihovníkov. Posledným nástrojom tradičného 

marketingového mixu je komunikácia. Obsahuje niekoľko nástrojov využiteľných aj pre 

potreby self-komunikácie knižnice. Bližšie sa im budeme venovať v ďalších častiach tohto 

príspevku. 
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2. Marketingový komunikačný mix knižníc 

V odbornej literatúre venujúcej sa oblasti marketingovej komunikácie sa môžeme 

stretnúť so zmesou reklamy, podpory predaja, vzťahov s verejnosťou, osobného predaja 

a nástrojov marketingového mixu (Kotler, Armstrong, 2004). Toto tradičné poňatie nie je 

možné absolútne využiť pre potreby knižníc vzhľadom na ich nekomerčnosť. Preto sa 

medzi odborníkmi na marketingovú komunikáciu v knižniciach môžeme stretnúť 

s modifikovaným členením komunikačného marketingového mixu. V tejto časti príspevku 

sa zameriame na využitie konkrétnych nástrojov v knihovníckej praxi doma i v zahraničí.  

 

2.1. Reklama 

Kotler a Armstrong definujú reklamu ako „akúkoľvek formu neosobnej platenej 

prezentácie a podpory predaja výrobkov, služieb či myšlienok určitého subjektu‟ (2004, 

s. 630). V rovine knižníc sa jedná o podporu knihovníckych metrík, akými sú výpožičky, 

aktívni čitatelia či prístupy k internetu. Médium reklamy môžu byť noviny, televízia, 

priame zásielky, rozhlas, časopisy, vonkajšia reklama či on-line reklama. Rozpočty knižníc 

vzhľadom na ostatné náklady (nákup knižničného fondu, materiálu a mzdy) sú nízke na 

to, aby pokryli veľké náklady na exekutívu a zároveň nasadenie do mainstreamových 

médií. Práve z tohto dôvodu nie je reklama knižníc na Slovensku častá. Čínska univerzitná 

knižnica v Beijingu podobne ako aj súkromná knižnica McGuinenness v Austrálii, knižnica 

a kníhkupectvo z druhej ruky zo Spojených arabských emirátov využila reklamný formát 

v rámci novín (print). Príprava a nasadenie reklamy v rámci televízie, rozhlasu či 

vonkajšej reklamy je finančne náročná, a práve z tohto dôvodu nie je jej výskyt častý ani 

vo svete. Aj keď nie je typické, aby knižnice zasielali priame zásielky, v prostredí 

mestských a obecných knižníc je časté zakomponovanie článku príp. plagátu do obecných 

či mestských novín. S príchodom internetu ako nízko nákladového média sa priestor pre 

reklamu knižníc rozšíril. Webové stránky, sociálne médiá či smerovače 

(napr. vyhľadávače) predstavujú dostupný kanál pre šírenie konkrétnych posolstiev 

knižníc. K 04.11.2012 bolo na Facebook zaregistrovaných 114 knižníc, pričom celkový 

počet pokusov registrácií knižníc bolo 124. Z celkového množstva slovenských knižníc to 

predstavuje 1,51 %. Celkovo je prostredníctvom Facebooku spojených približne 26 tisíc 

užívateľov a knižnice sa takýmto spájajú so svojimi užívateľmi (vlastný prieskum). 

Zároveň knižnice vytvárajú vlastné webové sídla, prostredníctvom ktorých komunikujú 
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so svojimi čitateľmi. Výhodou týchto komunikačných nástrojov on-line marketingu je 

možnosť komunikovať so svojim publikom segmentovane, a teda komunikáciu je možné 

cieliť na špecifické potreby združeného publika. 

 

Obrázok č. 1: Reklama univerzitnej knižnice v rámci kampane Ing Beijing University, this 

is your library (Zdroj: http://www.welovead.com/en/works/details/f06zhmxE) 
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Obrázok č. 2: Reklama súkromnej knižnice v rámci kampane Own the books that made 

P.P. McGuinness. The private library of McGuinness is for sale (Zdroj: 

http://www.welovead.com/en/works/details/0bfAjqrz) 

 

Obrázok č. 3: Reklama súkromnej knižnice v rámci kampane Library & second hand 

book shop (Zdroj: http://www.welovead.com/en/works/details/31eyhm) 
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2.2. Podpora predaja 

Čítajúci užívatelia knižnično-informačných služieb majú klesajúcu tendenciu, tak 
ako je vidieť v tabuľkách č. 1 a č. 2. 

 

Tabuľka č. 1: Záujem resp. nezáujem o beletriu 

2008 
Vek 
15 – 17 18 – 29 30 – 44 45 – 59 60 a viac 

Beletria 
každodennou 
potrebou 

0,0 % 4,4 % 6,2 % 6,7 % 6,1 % 

Nezáujem 
o beletriu 

32,6 % 38,8 % 31,2 % 38,0 % 43,3 % 

2004 
Vek 
15 – 17 18 – 29 30 – 44 45 – 59 60 a viac 

Beletria 
každodennou 
potrebou 

8,0 % 7,2 % 8,1 % 9,6 % 6,3 % 

Nezáujem 
o beletriu 

18,2 % 31,7 % 31,4 % 26,9 % 45,1 % 

Zdroj: Literárne informačné centrum 

 

Tabuľka č. 2: Využívanie odbornej literatúry 

Profesionálni čitatelia odbornej literatúry 2003 2004 2008 

Každý alebo takmer každý deň 12,0 % 13,1 % 9,2 % 

Viac ráz do týždňa 11,8 % 12, 9 % 13,1 % 

Asi raz do týždňa 8,9 % 9,3 % 9,1 % 

Asi raz do mesiaca 12,5 % 10,4 % 11,8 % 

Asi raz za štvrťrok 5,8 % 5,1 % 5,9 % 

Asi raz za polrok 5 % 4,3 % 5,1 % 

Asi raz ročne 5,9 % 5,5 % 6,4 % 

Vôbec alebo takmer vôbec 38,1 % 39,5 % 39,3 % 

Zdroj: Literárne informačné centrum 

 

Z výskumu Literárneho informačného centra vyplýva, že počet čitateľov klesá. 

V Tabuľke č. 1 je uvedený záujem o beletriu z hľadiska veku v porovnaní rokov 2004 

a 2008. Tabuľka č. 2 zobrazuje využívanie odbornej literatúry v porovnaní rokov 2003, 

2004 a 2008 podľa frekvencie (2009). Treba zobrať do úvahy aj výskum P. Rankova, 
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z ktorého vyplynulo, že čím častejšie dieťa využíva knižnicu, tým lepší je jeho vzťah 

k čítaniu. Zároveň čím častejšie deti využívajú knižnicu, tým viac čítajú knihy. Vítané je 

tiež, že čím viac dieťa navštevuje knižnicu, tým menej času venuje sledovaniu televízie 

(2005).  

Tabuľka č. 3: Používatelia informácií z internetu  

Vek 15 – 17 18 – 29 30 – 44 45 - 59 60 a viac 

Odborné informácie 

potrebné 

v zamestnaní a pri 

štúdiu 

2003 2,3 % 8,5 % 8,3 % 5,0 % 1,1 % 

2008 

10,1 % 18,4 % 13,6 % 9,1 % 1,8 % 

Spravodajstvo 

z vnútropolitického 

a verejného života 

2003 1,1 % 4,9 % 4,9 % 2,9 % 0,4 % 

2008 3,3 % 11,9 % 9,4 % 10,0 % 3,3 % 

Zahraničnopolitické 

spravodajstvo 

2003 1,1 % 3,3 % 3,9 % 3,0 % 0,7 % 

2008 3,3 % 8,6 % 9,4 % 7,3 % 3,6 % 

Šport 2003 4,5 % 3,0 % 3,1 % 2,4 % 0,7 % 

2008 14,4 % 10,6 % 7,6 % 5,8 % 2,9 % 

Zábavné informácie 2003 12,5 % 3,3 % 3,9 % 0,0 % 0,7 % 

2008 22,2 % 15,9 % 8,4 % 5,4 % 1,8 % 

Krásna literatúra 2003 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 

2008 2,2 % 2,2 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 

Reklama 2003 3,4 % 2,5 % 2,4 % 1,2 % 0,4 % 

2008 11,1 % 7,0 % 5,0 % 1,2 % 0,7 % 

Zdroj: Literárne informačné centrum 

 

Z Tabuľky č. 3 vyplýva, že ľudia čítať neprestali, práve naopak, nárast 

každodenných používateľov nastal v čítaní textov a informácií z internetu. Odborné 

informácie potrebné v zamestnaní či pri štúdiu, rôzne spravodajstvo, šport, zábavné 

informácie, krásnu literatúru či reklamy zaznamenali v sledovanom období veľký nárast.  

Na zabezpečenie podpory čítania je možné využiť rôzne formy podpory predaja 

ako napríklad súťaže. Kotler a Armstrong definujú podporu predaja ako „krátkodobé 
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stimuly slúžiace k podpore nákupu či predaja výrobkov alebo služieb‟ (2004, s 630). V rámci 

terminológie knižníc by sme však mali hovoriť o podpore čítania. Nejedná sa 

o systematickú strategickú podporu z dlhodobého hľadiska, ale o krátkodobé stimuly. 

Príkladom takéhoto stimulu môže byť súťaž. Deti do 15 rokov v Obecnej knižnici v Budči 

po prečítaní knihy a odovzdaní namaľovaného obrázku, získali možnosť vytiahnuť si 

"mačku vo vreci"1 

 

Obrázok č. 4: Podpora predaja v Obecnej knižnici v Budči 
 (Zdroj: vlastný archív) 

 
2.3. Vzťahy s verejnosťou (public relations, PR) a médiami 

PR predstavuje obojsmerný tok informácií medzi knižnicou a jej komunitou. Práca 

s verejnosťou poukazuje na knižnicu v rámci vlastnej komunity a v rámci trhu zákazníkov 

knižnice tým, že sa zameriava na témy a novinky, ktoré ich zaujímajú. Efektívne vzťahy 

s verejnosťou zahŕňajú úspešné vzťahy s pracovníkmi médií, so spoločenskými 

skupinami ako aj s poprednými osobnosťami v regióne (Koontz, Gubbin, 2011). Knižnice 

ďalej potrebujú médiá, pretože zvyšujú povedomie o jej službách a produktoch, priťahujú 

nových čitateľov, pomáhajú pochopiť aktivity knižnice a sprostredkovať jej imidž 

a informujú občanov v čase krízy (Fitzeková, 2010). Médiá však chcú negatívne, šokujúce, 

krvavé, emotívne, „celebritné“, škandalózne či zábavné správy. Knižnice naopak prinášajú 

len pozitívne, pokojné, nekrvavé, vecné, „necelebritné“, nepohoršujúce či seriózne správy. 

Z tohto dôvodu by sa mali knižnice prispôsobiť médiám a dať im to, čo chcú. Dostatočne 

atraktívna tlačová správa môže byť preto kľúčová (Jelčová, 2010). Aj keď v súčasnosti 

médiá nemajú záujem zverejňovať informácie o knižniciach, je možné vytvoriť príležitosti 

                                                        

1 Ľubovoľná hračka alebo kancelárska potreba zabalená v nepriehľadných sáčkoch. 
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k ich priblíženiu. Žurnalisti vyhľadávajú určité typy obsahov v určitom časovom období 

(marec - mesiac knihy, deň knihovníkov, týždeň slovenských knižníc a podobne). V tomto 

období môžu knihovníci vytvárať také správy, aby prilákali novinárov práve do ich 

knižníc. Alternatívou môže byť vytváranie takých správ, ktoré pôsobia ako škandalózne. 

Príklad takéhoto lákadla je využitie guerillového marketingu v Obecnej knižnici v Budči. 

Bližší popis tejto kampane je na obrázku č. 1. 

 

Obrázok č. 1: Využitie guerillového marketingu na prilákanie novinárov (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 

 

Knižnice budujú vzťahy s verejnosťou aj prostredníctvom samotnej práce 

s komunitou. Pri propagácii knižnice by sa vedenie knižnice nemalo obmedzovať iba na 

písomnú formu, ale by malo jednať s politikmi, úradníkmi, skupinami ovplyvňujúcimi 

verejné mienky aj s jednotlivcami (Čadilová, 1993). Je nevyhnutné nezabúdať ani na 

neformálne zoskupenia ľudí. V prípade akademických a vedeckých knižníc to môžu byť 

jednotlivé katedry, fakulty, ústavy. V prípade verejných knižníc práca s regionálnymi 

a lokálnymi komunitami ako sú jednoty dôchodcov, záchranné zbory, nezamestnaní, 

materské školy, základné školy a iné. Okrem vypožičiavania kníh, najdôležitejšou úlohou 

knižnice je prispievať a napomáhať komunitnému životu v danej lokalite. 
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2.4. Priamy marketing, osobný predaj a podujatia ako forma komunikácie 

Súvisí s „nadväzovaním priamych kontaktov s vybranými zákazníkmi. Výhodou je 

možnosť okamžitej reakcie na ponuku zo strany zákazníka a možnosť budovania 

dlhodobých vzťahov so zákazníkmi‟ (Kotler a Armstrong, 2004, s 630). Takýmito môžu byť 

propagačné prostriedky používané v knižničnej praxi ako napríklad ponukové listy, 

bibliografické letáky, pozvánky, plagáty, vývesky, oznamy, kalendáre, nálepky, exlibrisy, 

záložky, školské rozvrhy, prospekty, tlačené katalógy. Uvedené materiály môžu byť 

zasielané poštou do schránok alebo do inštitúcií, rozdávanie náhodným chodcom alebo 

návštevníkom knižnice (Sakálová, 1966). 

Osobný predaj Kotler a Armstrong definujú ako „osobnú prezentáciu ponuky, ktorej 

cieľom je predaj výrobkov alebo služieb a vytváranie dobrého vzťahu so zákazníkmi‟ (2004, 

s. 630). Knihovník je nositeľom tohto jedného z najvýznamnejších komunikačných 

marketingových nástrojov. Je to človek, ktorý nielen požičiava knihy, ale poskytuje aj 

mnoho ďalších služieb, ktoré môžeme radiť medzi základné marketingové aktivity. Medzi 

ne patria tiež výstavy formou výstav vlastných dokumentov, zapožičaných dokumentov, 

putovných výstav, ďalej prostredníctvom práce s deťmi a mládežou ako napr. 

vystavovanie detských obrázkov, kniha čitateľských prianí, možnosť hrať hry, divadlo, 

písanie na písacom stroji, besedy s autormi, premietanie audiovizuálnych diel, súťaže 

a hádanky, vlastná tvorba, oslavy a taktiež spolupráca s tlačou (Čadilová, 1993). Veľmi 

dôležitým nástrojom marketingovej komunikácie knižnice je organizovanie rôznych 

druhov podujatí. Pri práci s deťmi môže knihovník využívať metódy tvorivej dramatiky, 

najmä rôzne metódy a techniky, ktoré počítajú so vstupom dieťaťa do roly. Pre dieťa 

v predškolskom a v mladšom školskom veku je to najmä prostredníctvom zábavných 

metód a foriem práce v knižnici napr. tvorivé písanie rozprávok, príbehov, básni, 

reklamných sloganov na nové knihy.  Marec je mesiacom knihy, a preto mnohé knižnice 

práve v tomto období organizujú rôzne podujatia, napr. Rozprávkový večer, Ríša snov, 

Rozprávkovník, Rozprávkový deň, Noc s Andersenom a iné. Výchova k čítaniu by však 

nemala byť kampaňovitá, ale najmä kontinuálna (Germušková, 2011).  
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3. Záver 

Napriek klesajúcej tendencie čitateľov, knižnice môžu využiť možnosti 

marketingovej komunikácie na odvrátenie tohto javu. Príspevok rieši teoretické zázemie 

marketingového komunikačného mixu zasadeného do prostredia knižníc. Jednotlivé 

nástroje sú exemplifikované na príkladoch z praxe z domácich ako aj zahraničných knižníc 

a kníhkupectiev. 
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VIAC DIZAJNU V KNIŽNICIACH 

ANDREA HRČKOVÁ 

 

Dizajn väčšinou chápeme len v zmysle vzhľadu, no ďalším významom tohto slova, 

na ktorý by sme nemali zabúdať a ktorému sa budeme v článku venovať, je aj nákres alebo 

návrh výrobku (Dizajn 2005). Dizajn teda (ako povedal aj Steve Jobs) nehovorí iba o tom, 

ako niečo vyzerá, ale najmä o tom, ako funguje. Je teda akýmsi zrkadlom fungovania 

inštitúcie alebo jej produktu. Aj z tohto dôvodu hovoríme o  informačnom dizajne či 

dizajnérskom uvažovaní (design thinking). Informačný dizajn je disciplína, ktorá 

presahuje vizuálny dizajn. Jeho história siaha do roku 1980 a integruje poznatky 

z grafického dizajnu, typografie, lingvistiky, kognitívnej vedy, informačnej vedy a ďalších. 

Informačný dizajn sa snaží o efektívnu a zrozumiteľnú prezentáciu a komunikáciu 

poznatkov vďaka tvorbe stručných, jasných, organizovaných a zrozumiteľných informácií 

(Information Design 2014). Podľa Information Design Agency však ide aj o proces 

plánovania komunikácie informácií (obsahu, jazyka a formy), tak, aby boli jednoducho 

čitateľné, pochopiteľné a použiteľné. Synonymami informačného dizajnu tak môžu byť 

inkluzívny dizajn, dizajn pre všetkých alebo empatický dizajn. 

Aj knižnice možno označiť za inkluzívne inštitúcie, slúžiace všetkým typom 

používateľov, preto je vhodné metódy tvorby informačného dizajnu v týchto inštitúciách 

aplikovať. Dobrý informačný dizajn ako vzhľad je predpokladom toho, či používateľ bude 

využívať služby danej inštitúcie alebo nie.  

 

Prečo hovoriť o dizajne v knižniciach 

V roku 2011 prebehol v siedmich krajoch Slovenska prieskum čítania mládeže vo 

veku 13–17 rokov (Kopáčiková 2011). Z výsledkov tohto komplexného prieskumu 

vyplynulo, že vzťah mládeže k čítaniu a knižniciam možno považovať za kritický. 

V priemere viac ako polovica opýtaných (52,31 %) nenavštevuje žiadnu knižnicu, pričom 

dôvody sú vyslovene subjektívne – nechuť, resp. nevôľa, ktorú prejavilo až 43,73% 

opýtaných. Z výskumu tiež vyplynulo, že respondenti vidia ako prioritu knižnice 

knižničné fondy a tradičné knižničné služby. Mladí ľudia teda nepovažujú knižnice za 

príťažlivé komunitné centrá, ktorými by mohli byť. 
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Aj napriek dôležitej roli, ktoré knižnice v informačnej spoločnosti plnia, bývajú 

knižnice málo využívané a finančne podvýživené. Nové výzvy, ktorým čelia, sú komplexné 

a pre ich zvládnutie sú často potrebné nové pohľady a nástroje. Dizajnérske uvažovanie 

(design thinking) je kreatívny prístup, ktorý pomáha navrhovať nové riešenia aj pre 

knižnice. Osvojenie si dizajnérskeho spôsobu zmýšľania nám umožní vidieť problémy ako 

výzvy a na tieto riešenia ich transformovať (Design Toolkit for Libraries 2014) .  

Je veľmi dôležité stanoviť si už na začiatku, čo chceme naším dizajnom povedať. 

Chceme mať knižnicu, zameranú na dokumenty alebo knižnicu ako komunitné centrum? 

Dizajn inštitúcie by mal sám (bez potreby vysvetľovania) používateľovi povedať, na čo sa 

knižnica zameriava. 

 

Obr. 1 Knižnica ako komunitné centrum vs. knižnica so zameraním na dokumenty 

 

Tvorba značky ako výsledný efekt dizajnovania 

Svoju víziu, zmysel a poslanie majú knižnice stanovené už dávno. Ľudia sa však nie 

vždy rozhodujú racionálne podľa reálnej hodnoty (knižnice), ale skôr podľa hodnoty, 

ktorú im iní prisudzujú. Preto je dôležité zamerať sa aj na asociácie, ktoré by mali mať 

používatelia s danou knižnicou (Durham 2012). V tomto zmysle je vhodné odpovedať na 

otázky, či majú používatelia jednotlivých knižníc jednotnú predstavu, aké farby, fonty, či 

dokonca, vône, hudba, slogany, či emócie sa s knižnicou spájajú. Asociácie môžu byť rôzne 

a môžu súvisieť s organizáciou až sekundárne (napr. Red Bull a adrenalínové športy) 

alebo dokonca vôbec (Coca Cola a Vianoce).  

Vnímaným obrazom inštitúcie, alebo jej duše sa zaoberá branding, teda 

marketingová metóda tvorby značky. Značka je všetko, čo organizácia tvorí a vlastní, 

reflektuje jej hodnoty a ciele (Durham 2012). Značku knižnice, ktorá by bola pozitívne 

vnímaná a populárna, nie je jednoduché vytvoriť. Je na to potrebné presné zadefinovanie 

hodnôt, cieľov a jej unikátnosti oproti ostatným. Komunikácia a prezentácia by mala 
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konzistentne zachovávať vizuálnu identitu a tonalitu v ideálnom prípade tak, aby medzi 

knižnicou a jej používateľom vzniklo aj isté emociálne puto.  

 

Obr. 2 Séria záložiek vhodne reflektujúce možné hodnoty knižnice. Autor: Hana 

Zsolnayová 

 

Kým pri tonalite ide o zvukové aspekty komunikácie (tón, spôsob vyjadrovania), 

pri vizuálnej identite hovoríme o vizuálnych aspektoch, formujúcich značku knižnice, ako 

sú farby a fonty. Tiet vizuálne aspekty by mali byť jednotne aplikované v marketingových 

materiáloch, na korešpondencii, webe, ale aj v interiérovom dizajne. Mali by byť tak 

definované, aby bola knižnica rozpoznateľná aj v prípade, že odstránime jej logo (Matez 

2015). Za každou farbou a fontom sa skrýva filozofia a každý je vhodný na iný účel. 

Napríklad Times New Roman, Arial, Comic Sans či Papyrus grafici neodporúčajú používať 

(Most hated fonts 2010). Namiesto nich môžeme nájsť pekné  fonty so slovenskou 

diakritikou aplikovateľné v knižnici ako napr. Roboto, Helvetica, Open Sans alebo Georgia.  

Pred stanovením tonality a vizuálnej identity knižnice nám môže pomôcť približne 

päť starostlivo vybraných prídavných mien, ktoré knižnicu charakterizujú. Možno sa 

inšpirovať aj týmto zoznamom, ale zďaleka nejde o všetky možné charakteristiky (Matez 

2015).  
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Obr. 3: Vyberte si z prídavných mien tie, ktoré vás charakterizujú. Zdroj: Matez 2015 

 

Táto jednoduchá a hravá metóda umožňuje zadefinovať si možný vnímaný obraz 

inštitúcie. Mal by však reflektovať realitu a byť dlhodobo udržateľný, teda prirodzený pre 

zamestnancov danej knižnice. Dôvodom je, že všetky prostriedky, s ktorými používateľ 

prichádza do styku pri interakcii s knižnicou, je potrebné prispôsobiť tejto tonalite 

a následne vystupovať vždy konzistentne. Hovoríme o marketingových produktoch, ako 

sú reklamy na plagátoch a médiách, ale aj o novinkách v newslettroch, upominenkových 

e-mailoch, statusoch na sociálnych sieťach, prezentácii na webových stránkach a dokonca 

aj o vystupovaní referenčných knihovníkov. Práve s nekonzistentnosťou medzi tonalitou 

či vizuálnou komunikáciou na sociálnych sieťach a webových stránkach sa stretávame 

veľmi často. Na sociálnych sieťach prerastá komunikácia niekedy až do žoviálneho tónu, 

kým webová stránka pôsobí zas až príliš stroho (obr. 4). Ideálne je nájsť pri komunikácii 

kompromis na základe stanovenej identity. Iba v prípade konzistentnej komunikácie 

môžeme u používateľov vytvoriť zvyk a dôveru v našu knižnicu (Matez 2015).  
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Obr. 4: Nekonzistentná tonalita a vizuálna identita medzi komunikáciou na webovej 

stránke a Facebookovej stránke knižnice 

 

Na to, aby vizuálna identita knižnice bola naozaj konzistentná, je potrebné ju 

definovať aspoň v jednoduchom dizajn manuáli. Dizajn manuál popisuje rôzne variácie 

loga, používané farby a fonty, ale aj set ikoniek a možné typy ilustrácií. Existuje aj niekoľko 

nástrojov, ktoré zdarma a jednoducho umožňujú vytvoriť dizajn manuál, jedným z nich je 

napr. Frontify 

 

Prieskum stavu vizuálnej identity v slovenských knižniciach 

V tomto roku sa na Katedre knižničnej a informačnej vedy v Bratislave uskutočnil 

prieskum súčasného stavu marketingu verejných, vedeckých a akademických knižníc 

krajského významu na Slovensku.  Respondentmi boli riaditelia daných knižníc, 

oslovených bolo 8 verejných, 5 vedeckých, 5 akademických a rozhovor prebiehal formou 

otvorených otázok. Moderátormi rozhovoru boli tri študentky katedry a otázky boli 

stanovené ich školiteľkou na základe jednotlivých oblastí marketingu ako: strategické 

dokumenty, prieskumy používateľov, fundraising, spôsoby propagácie, komunikácie 

s verejnosťou, spôsoby tvorby značky a interného marketingu.  

Okrem iného sme zistili, že pri nástrojoch budovania firemnej identity (corporate 

identity) badať určitú nesystematickosť. Prejavom tejto nesystematickosti je častá 

absencia dizajn manuálu knižníc, t.j. polovica oslovených verejných knižníc a iba 1 z 5 

akademických a tiež 1 z 5 vedeckých knižníc mala vlastný dizajn manuál. Tento fakt má 

za následok nekonzistentnosť a rôznorodú kvalitatívnu úroveň grafickej úpravy 

marketingových produktov knižníc. 
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Dizajnérske uvažovanie v guerilla marketingu 

Až po nastavení horeuvedených oblastí marketingu a dôslednom prieskume 

potrieb cieľovej skupiny používateľov možno pristúpiť k tvorbe samotných 

marketingových produktov pre knižnicu. Nestačí teda iba kopírovať nápady zo zahraničia, 

pretože tie boli tvorené v úplne inom kontexte.  

Faktom je, že ak knižnice chcú konkurovať komerčným médiám aj napriek svojim 

finančným problémom, je nevyhnutné, aby využívali aj niektoré z nových prístupov 

v oblasti komunikácie knižníc smerom k cieľovým skupinám. Konkrétne ide o nástroje 

guerilla marketingu a nových médií, ktoré si vyžadujú skôr kreativitu a inovatívnosť ako 

veľké množstvo financií. Takýmto kampaniam venuje tiež recipient svoju pozornosť bez 

toho, aby si bol primárne vedomý, že ide o propagáciu (Buzová 2014). Príkladmi takýchto 

produktov môžu byť infografiky a reklama na netradičných miestach, na netradičných 

médiách a v netradičnej podobe (ako napr. kávomatové poháre, či bižutéria). Ďalšie 

možnosti týchto druhov propagácie zahŕňajú zvýraznenie personálu, značenie priestoru, 

videá s prekvapujúcim obsahom a pod. 

 

Obr. 5: Návrh nového spôsobu značenia priestoru. Autor: Jakub Laurenčík 

 

Náš výskum verejných, vedeckých a akademických knižníc krajského významu na 

jednej strane poukázal na množstvo aktivít, ktoré tieto knižnice robia. Problém, ktorý sme 

identifikovali, bol však najmä v ich propagácii. Knižnice v nedostatočnej miere využívajú 

moderné marketingové nástroje (virálneho a guerilla marketingu). Tento fakt nie je však 

len slovenským problémom. Podľa Pottera (2012) je vo všeobecnosti málo knižníc, ktoré 

robia marketing správne. Dôvodom je najmä skutočnosť, že ho vykonávajú knihovníci 

zvyčajne nad rámec svojich bežných odborných činností a nemajú v tejto oblasti 

kvalifikáciu.  
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 Práve z tohto dôvodu je podľa nášho názoru potrebná úzka spolupráca medzi 

knižnicami a akademickou sférou, pretože tá môže knižniciam poskytnúť nielen svoje 

odborné know-how, ale takisto aj študentské nápady. Študenti taktiež podľa našich 

skúseností radi participujú na reálnych projektoch a vďaka spolupráci s knižnicou pritom 

získajú potrebné zručnosti a schopnosti (Hrčková 2015). V rámci výučby na Katedre 

knižničnej a informačnej vedy sme už vytvorili niekoľko audiovizuálnych dokumentov 

a prototypov propagačných predmetov, ktoré je možné zaradiť ku guerilla predmetom, 

rešpektujúcim spomenuté aspekty informačného dizajnu a dizajnérskeho uvažovania. Ich 

aplikácii by mal však predchádzať dôsledný prieskum cieľovej skupiny danej knižnice 

a nastavenie jej tonality a vizuálnej identity. 

 

Cieľom príspevku bolo načrtnúť možnosti aplikácie dizajnu a dizajnérskeho 

uvažovania v knižniciach. Zdanlivo ide o finančne a personálne náročnú problematickú 

oblasť, avšak na mnohé nami vytvorené produkty stačila tvorivosť a voľne dostupné 

nástroje .  Hlavným posolstvom článku by mala byť potreba väčšej konzistentnosti 

a minimalizmu marketingových produktov a dôsledné stanovenie a dodržiavanie identity 

knižnice.  
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GREYBIBLIB – ONLINE SYSTÉM PRE EVIDENCIU SIVEJ 

LITERATÚRY 

PAVOL ŠPÁNI 

 

Sivú literatúru môžeme charakterizovať ako špecifickú skupinu viacerých typov 

dokumentov, ktoré sú publikované v nízkom náklade, spravidla nepresahujúcom 500 

kusov. V role vydavateľov nefigurujú tradičné vydavateľstvá ale spoločnosti z radov 

komerčných firiem, vysokých škôl, výskumných ústavov a  súkromných osôb. Typologicky 

môžeme sivú literatúru rozdeliť do nasledujúcich skupín:  

a) autorské diela:  monografie, zborníky 

b) správy: výročné, výskumné, grantové, technické, cestovné 

c) konferenčné materiály: zborníky, postery, prezentácie, programy 

d) analytické dokumenty: analýzy, štúdie, metodiky 

e) záverečné práce: diplomové, doktorandské, rigorózne 

f) firemná literatúra: vestníky, produktové katalógy 

g) produktové materiály: katalógy výstav, letáky, tlačové správy 

h) patenty a normy 

Samotné dokumenty môžu patriť do viacerých skupín súčasne. Zväčša sú 

distribuované mimo bežnú distribučnú sieť, z čoho vyplývajú zložitejšie metódy ich 

akvizície. Napriek svojej vysokej informačnej hodnote, novým a jedinečným poznatkom, 

ktoré prinášajú, obsahujú častokrát nedostatočné množstvo bibliografických údajov. 

Nezriedka býva jedinou spoľahlivou bibliografickou informáciou iba názov dokumentu. 

Zvyknú absentovať údaje o autorstve alebo vydavateľské údaje. Na druhej strane je 

potrebné bibliograficky zachytiť špecifické popisné údaje, ktoré sú prítomné pri 

niektorých typoch, akými sú napríklad záverečné práce, patenty, normy alebo výskumné 

správy.  

 

Systém GreyBiblib 
GreyBiblib predstavuje online systém pre bibliografickú evidenciu, uchovávanie 

a sprístupňovanie záznamov dokumentov, ktoré patria do množiny sivej literatúry. 

Predstavuje platformu systému ako služby, ktorá je dostupná cez webový prehliadač bez 
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nutnosti inštalácie kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. Systém prevádzkuje spoločnosť 

SVOP na svojej serverovej kapacite. Je určený pre všetky inštitúcie, ktoré uchovávajú 

a sprístupňujú sivú literatúru, rovnako ako aj pre spoločnosti, ktoré ju vydávajú. Svoje 

miesto si nájde najmä v knižniciach a informačných oddeleniach vedeckých ústavov, 

vysokých škôl  či komerčných spoločností. Vďaka nemu si spoločnosť dokáže budovať 

základnú bibliografiu alebo databázu publikácií aj autor ako fyzická osoba. Jeho 

používanie nie je podmienené znalosťou bibliografických formátov, ani knihovníckym 

vzdelaním. Práca so systémom si dokonca nevyžaduje školenie. Pre zápis záznamu stačí 

mať iba základné povedomie o jednotlivých typoch dokumentov a ich popise. Prostredie 

je dostupné po registrácii a následnom prihlásení sa. Celý systém, a najmä logická 

štruktúra zapisovaných údajov, sú navrhnuté s maximálnym ohľadom na prehľadnosť 

a jednoduchosť používania. GreyBiblib je štruktúrovaný pre zápis viacerých objektov 

entít. Evidovať je tak možné autorov, inštitúcie, dokumenty (články aj zdrojové 

dokumenty), konferencie a vydavateľov. Všetky entity je možné navzájom prepájať a tak 

budovať vzájomné vzťahy pomocou väzieb.  

 

Bibliografické spracovanie 

Zápis bibliografických údajov o dokumentoch, ako aj údajov o samostatných 

entitách, sa vykonáva vo formulároch. Entity je možné popísať samostatne, napríklad 

pred vložením bibliografických údajov, ku ktorým sa entity viažu, ale aj počas zápisu 

týchto údajov. Jednotlivé typy dokumentov sivej literatúry sa popisujú do formulárov 

špecifických práve na základe vybraného typu. Bibliografické formuláre sú v systéme 

definované pre popis časopisu, monografie, článku v časopise, zborníku, príspevku 

v zborníku, patentu a normy. Formuláre sú však flexibilné a je možné pomocou nich 

zapísať oveľa väčšie množstvo typov sivej literatúry. V rámci formulára sú jednotlivé 

údaje (názvové, autorské, vydavateľské a pod.) zaradené do logických skupín a ich zápis 

je tak prehľadný. V každom formulári sú pre jednoduchšiu orientáciu a uľahčenie práce 

k dispozícii kódovníky, nápovedy a indexy použitých hodnôt.  Okrem základných 

popisných údajov je možné zapisovať aj špecifické hodnoty, ako napríklad oblasť 

výskumu, príslušnosť záznamu dokumentu v citačných databázach, publikované ohlasy 

na dané dokumenty v odbornej tlači a mnoho iných. Vo formulári pre časopis je možné 

zapísať údaje o periodicite s možnosťou špecifikácie rozsahu rokov vydávania, spôsobe 
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číslovania jednotlivých čísiel, bibliometriu, identifikácie jednotlivých čísiel a ich častí. Pri 

každom type používateľ ocení možnosť vytvárať väzby na iné záznamy, pri časopisoch aj 

na ich prílohy (ako samostatné časti), súvisiace diela a hlavne na históriu názvov. Pri 

analytickom rozpise vo formulároch pre článok a príspevok v zborníku a kapitolu 

v monografii sú súčasťou väzby na zdrojový dokument so špecifikáciou umiestnenia 

v zdrojovom dokumente a takisto aj rozsahu. Ku každému záznamu je možné pridávať 

dokumentové prílohy a linky na súvisiace internetové odkazy. Popisné údaje, ktoré sú 

v databáze riadené ako entity, sa v procese vytvárania záznamu o dokumente k tomuto 

záznamu pripájajú jednoduchým dohľadaním a následným výberom z ponuky databázy. 

Napríklad, vytvorením samostatného záznamu, entity,  o autorovi sa uľahčuje 

v konečnom dôsledku vytváranie bibliografických záznamov všetkých dokumentov, 

v ktorých daný autor figuroval v niektorej z autorských rolí. Záznam autorovej entity sa 

do každého záznamu len stiahne, nie je potrebné vpisovať jeho údaje do formulára 

o dokumente. Jednotlivé entity môžeme prirovnať k autoritným záznamom používaným 

v knižnično-informačných systémoch. Vďaka tejto štruktúre sa nielenže vytvárajú väzby 

medzi záznamami, ale zabraňuje sa vytváraniu duplicít. Táto štruktúra potom umožňuje 

vytváranie prehľadných výstupov a presné dohľadávanie. 

 

Pokročilé vyhľadávanie a analýzy 

Formulár je možné ukladať do troch stavov, a tým organizovať a sprehľadňovať 

prácu so záznamami. Výhodu tohto režimu ocenia najmä inštitúcie, kde záznam 

prechádza spracovateľskou linkou a prípadne aj schvaľovacím konaním. Záznam sa po 

uložení zobrazí v tzv. pracovnom zozname. Môže sa nachádzať v stave rozpracovanom, 

zapísanom a potvrdenom. Každý z týchto stavov sa dá jednoducho filtrovať. V systéme 

existujú zoznamy záznamov, rozdelené podľa jednotlivých entít. Každý zoznam zobrazuje 

základné informácie o zázname entity. Po rozkliknutí sa  zobrazí jej detail. V zoznamoch 

sa používateľ orientuje pomocou prechádzania abecedy alebo filtrovaním. Filtre v podobe 

fazetového zjemňovania sú iba jednou z volieb vyhľadávania. GreyBiblib ponúka 

jednoduché plnotextové vyhľadávanie, ktoré je dostupné na každej stránke priamo 

v záhlaví. V tomto režime je možné vybrať, na základe ktorých entít sa bude vyhľadávať. 

Existuje aj režim, ktorý hľadá plnotextovo bez ohľadu na typ záznamu alebo entity. 

Rozšírené vyhľadávanie umožňuje vybrať konkrétne kritérium vyhľadávania. Pri 
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zapisovaní hľadaného reťazca používateľ priamo vyberá z našepkávača konkrétnu 

hodnotu. Kritériá sa dajú kombinovať pomocou Booleho algebry. Súčasne 

s vyhľadávaním sa vytvára aj história hľadania. Hľadania z nej sa dajú vzájomne 

kombinovať pomocou množinových operátorov. Relevantné záznamy môžu používatelia 

ukladať do rešerše a tlačiť a/alebo exportovať do rôznych formátov (RTF, PDF, XLS). 

Jednotlivé záznamy je takisto možné stiahnuť v rôznych bibliografických formátoch 

(Bibtex, RefWorks, RIS, Endnote).  

Vzájomným prepájaním záznamov a entít systém ponúka efektívny pohľad na dáta 

z viacerých uhlov. V detaile každého záznamu entity si používatelia môžu prezrieť s ňou 

prepojené entity. Z bibliografického záznamu sa dajú prehliadať napríklad autori a ich 

pracoviská, podujatia, inštitúcie. Keďže pracovisko je samostatná entita, zobrazením jeho 

detailuzasa ponúka údaje o svojich autoroch, ktorí publikujú a takisto o spolupracujúcich 

pracoviskách. Z detailu podujatia je možné  zobraziť dokumenty publikované na danom 

podujatí, všetkých autorov s ich pracoviskami, ale aj kľúčové slová zo všetkých 

príspevkov uverejnených na tomto podujatí.  

GreyBiblib je unikátny nástroj pre správu sivej literatúry. Jeho prostredie je 

vytvorené špeciálne pre daný účel a obsahuje potrebné nástroje pre úplný popis 

a prezentáciu všetkých druhov sivej literatúry. V ďalšom období je naplánovaný vývoj 

pokročilých bibliometrických a štatistických funkcií. V dlhodobom horizonte je plánované 

vytvoriť prostredie pre pridávanie fyzických jednotiek – holdingov, čo vo významnej 

miere rozšíri jeho využitie. 

Systém GreyBiblib môžu využívať zdarma fyzické aj právnické osoby. Je dostupný 

na adrese: grey.biblib.net. Po registrácii prípadným záujemcom vytvoríme databázu 

v objeme do 500 záznamov. 

 

Použitá literatúra: 

DUŠKOVÁ, M. 2014. Horizonty sivej literatúry. In ITlib. Informačné technológie a knižnice.  

ISSN 1336-0779. 2014, 18 (2), s. 10-15. 

 

Mgr. Pavol Špáni 
SVOP, spol. s.r.o. 
Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava 
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KNIŽNICA A MÉDIÁ 

MONIKA LOBODÁŠOVÁ 

 

Na začiatok si položme pár otázok:  Sú knižnice pre médiá atraktívne? Je naša 

knižnica pre médiá niečím zaujímavá? Čo máme urobiť, aby sa o knižnici hovorilo, aby sa 

z malej sivej myšky stala  veľká atraktívna inštitúcia? 

Prvé čo nás napadne a často to hovoria mnohé knižnice je: „dajme do knižnice 

mŕtvolu a záujem médií sa rapídne zvýši“. To ale nie je práve najlepšie riešenie, veď keby 

sme mali v knižnici mŕtvolu, riaditeľ by mal len samé problémy a možno by knižnicu aj 

zatvorili. A napokon v detektívkach, kriminálkach i trileroch  je ich dosť a nič sa nedeje, 

kamery sú vypnuté. 

Stále si myslím, že knižnice  sú pre médiá atraktívne a zaujímavé, aj napriek tomu, 

že ponúkame necelebritné, ale o to zaujímavejšie témy. Len médiá to ešte neobjavili. 

Pevne verím, že je to stav prechodný, nie trvalý. 

Keď si uvedomíme, že knižnica je živý a stále sa rozvíjajúci organizmus, ktorý  chce 

upútať pozornosť, vzbudiť záujem o svoje služby, vyvolať u čitateľa túžbu po ponúkanej 

službe a podnietiť nami najželanejšiu reakciu akou je návšteva knižnice, musíme siahnuť 

po prostriedkoch, ktoré nám prinesú želaný efekt. 

Najlepším nástrojom na naplnenie našich cieľov je použiť všetky dostupné 

prostriedky reklamy:  

 tlačené (printové) médiá 

 televízia a rozhlas (audiovizuálne médiá) 

 internet (digitálne médium) 

Termín reklama, ktorý v Nemecku, kam sa dostal v roku 1842, pôvodne znamenal 

prehnané trhové vychvaľovanie – seba chválu. Začnime so samochválou najskôr 

v regionálnych médiách a potom sa nám snáď podarí aj v celoslovenských či zahraničných 

médiách. Aby sme mohli vytvárať pozitívnu publicitu knižnice už v spomenutých 

dostupných regionálnych médiách, postupne sme si vytvorili na formálnych, možno viac 

na neformálnych stretnutiach osobné kontakty s novinármi a redaktormi. Pravidelne ich 

krátkymi správami informujeme, čo sa v knižnici pripravuje, podsúvame im zaujímavé 

informácie o našej činnosti. Aj napriek tomu, že sme k novinárom ústretoví a máme 
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vytvorené osobné kontakty, nesmieme sa nechať  vmanévrovať do komentovania tém, 

o ktorých nechceme hovoriť alebo nemáme v danej dobe dostatok informácií. 

Nezabúdajme, čo je raz vyslovené, neskôr sa už nedá vrátiť späť. Pri komunikácii treba 

byť stručný, konkrétny, vystupovať pokojne a sebavedome. 

Na začiatku našej spolupráce s médiami sme využili tzv. uhorkovú sezónu, 

rozoslali sme krátku správu zástupcom regionálnych médií o otvorení letnej čitárne 

v záhradných priestoroch pamiatkovej budovy na Samovej ulici, kde sme celé leto okrem 

čítania kníh, periodík a dennej tlače ponúkali besedy s regionálnymi spisovateľmi 

a hudobníkmi a čuduj sa svete, zabralo to. Písali o nás všetky regionálne denníky, prišli aj 

redaktori z celoplošnej televízie. Obrazne povedané novinári si začali u nás podávať 

kľučku. Bol to úspech, o akom sa nám nesnívalo.  

Investovali sme veľa času a námahy do vytvorenia kvalitných mediálnych vzťahov, 

a tak dnes môžeme skonštatovať, že máme možnosť v regionálnych televíziách 

v programe LIVE (2-3 krát do roka) informovať divákov o činnosti knižnice, propagovať 

niektoré naše podujatia (TSK, Noc s Andersenom, autorské besedy so zaujímavými 

osobnosťami zo slovenského šoubiznisu – Banášová, „Pyco“ Rausch, Horján, Vajda, 

Heriban), ale samozrejme prilákame nimi aj novinárov a redaktorov do knižnice. 

Zaujímavou ponukou pre médiá je aj kurz Tréningu pamäti pre seniorov, či výstavky kníh 

počas vínneho festivalu na hradnom kopci, kde otvárame našu pivnicu, samozrejme nie 

s našim vínom, ale tematicky zameranými knihami – víno prinesú vystavovatelia. 

Niekoľkokrát sa nám podarilo prilákať  televízie s celoslovenskou pôsobnosťou, 

naposledy minulý týždeň tak prilákalo naše podujatie Noc literatúry RTVS,TV Markízu, 

kedy sme sa ocitli v hlavnom večernom spravodajstve.  

Propagácia knižnice, jej činnosti by bola možná aj platenou reklamou. Tri minúty 

trvajúci spot v regionálnej televízii stojí približne 150 €.  V regionálnom denníku 

reklamný článok o knižnici je za 50 €. Táto cesta nie je práve najschodnejšia, ale ešte sa 

ponúka možnosť bártrového obchodu. Veď knižnicu a jej služby potrebuje veľa ľudí. 

Dávame možnosť audiovizuálnym médiám  umiestnenia svojho loga na našej webovej 

stránke s odkazom na ich webovú stránku. Tak je to aj v prípade internetových denníkov. 

V regionálnych denníkoch pracujú externe študenti žurnalistiky, editorstva  a to je naša 

výhoda v prípade, že sú našimi čitateľmi. Potrebujú naše služby, pravidelne navštevujú 
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knižnicu a informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach, či službách majú z prvej 

ruky  a tu je to pole neorané – ako dostať do médií knižnicu a jej činnosť. 

Je to len začiatok cesty po ktorej sme sa vydali, aby sme verejnosti predstavili našu 

činnosť, aby sme ich presvedčili, že do knižnice sa oplatí chodiť. Knižnica už nie je len 

o požičiavaní kníh, je tiež alebo by chcela byť komunitným miestom, kde sa stretávajú 

ľudia a cítia sa príjemne. 

 

Mgr. Monika Lobodášová 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 
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KNIŽNICA VO SVETE MODERNEJ KOMUNIKÁCIE 

SLAVOMÍRA JAKUBCOVÁ 

 

Úvod 

Komunikácia je rozhodujúcim prvkom propagácie a marketingu v knižniciach. Je 

to vlastne spôsob oslovovania cieľovej skupiny (aktuálnych ako aj potenciálnych 

používateľov), budovania a vytvárania pozitívnych vzťahov s nimi. 

Prvotným spôsobom komunikácie, ktorý bol v knižničnej praxi aplikovaný 

odnepamäti, bola a je komunikácia tvárou v tvár, čiže one-to-one komunikácia. Ide 

o jednostranný prenos informácií od knihovníka priamo k používateľovi. Osobné 

interakcie umožňujú nielen odovzdanie informácie, ale aj aktívne počúvanie používateľa, 

čím je možné získať cennú spätnú väzbu, a tak zároveň budovať vzájomnú dôveru 

a dlhodobý vzťah. 

Druhý spôsob komunikácie, známy ako one-to-many komunikácia, sa rozšíril 

rozvojom masmédií. (Lukáčová, 2012). Ide o prenos informácií z jedného centra 

k mnohým príjemcom, stále však ide o jednostrannú komunikáciu. Typickým 

predstaviteľom a sprostredkovateľom takejto komunikácie je rádio, televízia, ale aj 

internet, najmä statický web 1.0, na ktorom môžu vytvárať a publikovať obsah iba vybraní 

ľudia. 

Zásadná zmena nastala s príchodom sieťových médií webu druhej generácie. 

Web 2.0 vytvoril prostredie umožňujúce spoluprácu, interakciu, tvorbu, editáciu 

a zdieľanie obsahu (Hazdra, 2008) - napríklad prostredníctvom sociálnych sietí, blogov, 

wiki systémov a pod. Many-to-many komunikácia dokáže vyvinúť obrovský potenciál. Jej 

špecifikom je, že používatelia sú priamo vtiahnutí do procesu komunikácie a šírenia 

informácií. 

O dynamike zmien a neuveriteľnej rýchlosti vývoja hovorí aj nasledujúca tabuľka: 

 rozhlas potreboval 30 rokov, aby získal 50 milión poslucháčov, 

 televízia získala 50 miliónov divákov za 13 rokov, 

 internetu stačili 4 roky na získanie 50 miliónom užívateľov, 

 Facebook mal 200 miliónov užívateľov za menej ako 1 rok, 

 iPhone získal 1 miliardu stiahnutí aplikácií za 9 mesiacov (Lipták, 2014). 
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Moderná komunikácia a knižnice 

Zmena technológií zmenila spôsob využívania webového prostredia - už nehľadá 

užívateľ informácie, ale informácie hľadajú užívateľa. Málokto pravidelne sleduje webovú 

stránku knižnice, aby zistil, čo je v knižnici nové. Málokto rád dostáva a číta „reklamné“ 

maily, či newslettery. Mnoho ľudí, a dnes už nielen mladých, však má tendenciu byť 

neustále online, nepretržite udržiavať spojenie s vonkajším svetom, priateľmi a rodinou, 

získavať informácie a komunikovať. 

S touto skutočnosťou sú samozrejme konfrontované aj knižnice. A aké je ich miesto 

vo svete modernej komunikácie? Knižnica je tu najmä pre svojich používateľov, bez nich 

by jednoducho neexistovala, a preto by knižnica mala byť tam, kde je aj jej používateľ, 

udržať s ním krok a ponúkať mu relevantné informačné zdroje spôsobom, ktorému 

rozumie, a ktorý mu je blízky (Krajčírová, 2011). 

 

Slovenská poľnohospodárska knižnica a sociálne siete 

 

Google+ 

Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre je na sociálnych sieťach od roku 

2012, kedy bola založená oficiálna stránka knižnice na Google + . Dnes má 28 sledovateľov 

a takmer 190.000 zobrazení. 

 

Obr. 1 Stránka knižnice na Google+ 
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Pinterest 

O dva roky neskôr, v roku 2014, bola založená oficiálna stránka knižnice na 

Pinterest. Je to čosi ako verejná on-line nástenka, kde sú pripnuté krásne obrázky z webu, 

či vlastného fotoaparátu („pin“ znamená anglicky „špendlík“ alebo „pripichnúť“), ktoré 

môžu používatelia navzájom zdieľať. Naša knižnica využíva sledovanie zaujímavých 

násteniek najmä ako inšpiráciu kreatívnych nápadov a krásnych obrázkov, ktoré 

využívame v rámci budovania stránky na Facebooku. 

 

Obr. 2 Stránka knižnice na Pinterest 

 

Facebook 

Od apríla 2014 spoznáva knižnica čaro lajkovania a zdieľania aj na Facebooku. Po 

prečítaní múdrych kníh a návodov samotného Facebooku, sme si stanovili základné ciele 

- propagovať, informovať, vzdelávať, komunikovať, ale aj pobaviť. 

 

1. Propagácia a dizajn 

Vzhľad stránok na Facebooku je do značnej miery daný vopred, aj napriek tomu 

sme sa snažili o vytvorenie modernej podoby a imidžu knižnice, ktorý by ju jednoznačne 

charakterizoval. Ako profilovú fotografiu sme si vybrali logo knižnice, ktoré je čitateľné aj 

v miniatúre, zobrazujúcej sa pri všetkých aktivitách knižnice na Facebooku. 

Titulná fotografia - pohľad do študovne so študujúcimi návštevníkmi pôsobí 

moderne a živo. 
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Občas titulný obrázok zmeníme, napr. v období, keď je knižnica zatvorená alebo 

počas trvania významnej akcie. 

 

Obr.3 Stránka knižnice na Facebook 

 

Už v začiatkoch propagácie sme ako prvý zaradili fotoalbum s exkurziou po 

knižnici s popisom jednotlivých úsekov a pracovísk knižnice. Občas niektoré z nich opäť 

pripomenieme v trochu inej forme. 

Napr. propagácia vynovenej malej študovne získala 22 lajkov, 1 zdieľanie, 

4 komentáre a príspevok si pozrelo 2462 návštevníkov stránky. Nehovoríme o počte 

fanúšikov stránky, pretože v apríli 2015, keď bol príspevok zverejnený, sme mali len asi 

450 fanúšikov. 



NITLIB 2016 – Zborník zo seminára „Propagácia a marketing knižníc“ 
 

47 
 

 

Obr.3 Vynovená malá študovňa 

 

Akcie, rôzne semináre a školenia, ktoré organizujeme sú zvyčajne zamerané na 

určitý okruh návštevníkov, preto ich nepropagujeme vopred, ale skôr propagujeme 

knižnicu, ako organizátora takýchto aktivít. Napr. príspevok z pracovného seminára 

určeného pracovníkom čiastkových knižníc SPU získal 19 lajkov, 1 zdieľanie a pozrelo si 

ho 777 návštevníkov. 
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Obr.4 Pracovný seminár EPCA 

 

Knižnica v rámci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorej je súčasťou, sa 

taktiež spolupodieľa na organizovaní propagačných akcií univerzity – na takých 

podujatiach ako Agrokomplex v Nitre, Gaudeamus v Bratislave a pod., o čom však vie 

veľmi málo ľudí, dokonca aj zamestnancov univerzity. Preto knižnicu propagujeme aj 

z tohto pohľadu. 

Príspevok z akcie Celoslovenské dni poľa, na ktorých reprezentovali univerzitu aj 

zástupcovia knižnice, získal 29 lajkov, 2 zdieľania a pozrelo si ho 4214 ľudí. 
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Obr.5 Celoslovenské dni poľa 

 

2. Informovanie o novinkách a zaujímavostiach zo života knižnice 

Na stránke uverejňujeme informácie o najaktuálnejšom dianí v knižnici, o zmenách 

otváracích hodín, skúšobných prístupoch do databáz, výstavách a pod. Bohužiaľ tento typ 

informácií je zväčša nezábavný až nudný, preto statusy ozvláštňujeme zaujímavými 

obrázkami a hlavne striedame ich s vtipnejšími príspevkami. 

Naopak príspevky k Týždňu slovenských knižníc, statusy o návštevách 

a exkurziách v knižnici sú vďačnými príspevkami, ktoré zvyčajne vyvolajú veľký ohlas. 

Facebook je taktiež priestor, kde sa môžeme pochváliť s novými službami, ako bolo napr. 

zakúpenie prenosnej elektronickej čítacej lupy, ktorú si môžu študenti a zamestnanci SPU 

so zrakovým postihnutím požičať nielen v čitárni, ale aj so sebou na prednášky. 

Samozrejme pravidelne uverejňujeme informácie o knižných novinkách, ale 

snažíme sa byť kreatívni a vymyslieť vždy niečo nové, iné. Napr. dokúpenie ďalších 

exemplárov kníh z grantu získalo 14 lajkov, 2 zdieľania a pozrelo si ho 1989 ľudí. 
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Obr.6 Novinky vo fonde knižnice 

 

Na facebookovú stránku sem-tam vytiahneme aj zaujímavosti z pokladov ukrytých 

vo fonde knižnice, napr. Atlas rostlin od Jana Johna s množstvom krásnych ilustrácií 

vydaný v dvoch zväzkov v rokoch 1898 až 1899, alebo príspevok o našej najväčšej 

a najmenšej knihe, ktorý získal 22 lajkov, 2 zdieľania a pozrelo si ho 2492 návštevníkov 

stránky. 
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Obr.7 Najväčšia a najmenšia kniha vo fonde knižnice 

 

Špeciálnu skupinu tvoria príspevky, resp. odkazy, týkajúce sa života iných knižníc, 

kníh, univerzity SPU a jej fakúlt či zo života študentov, mesta Nitry a pod., ktorými 

vyjadrujeme našu spolupatričnosť s určitou akademickou, odbornou knihovníckou 

i mestskou komunitou. Napr. odkaz na príspevok Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov o prístroji BodPod - jedinom svojho druhu v strednej Európe získal 24 lajkov, 

4 komentáre a pozrelo si ho 1193 užívateľov. 
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Obr.8 Odkaz na stránku FAPZ 

 

3. Informačné vzdelávanie 

Informačné vzdelávanie v činnosti našej knižnice zaberá veľmi významné miesto. 

Má rôzne formy a podoby, či už ide o vypracovanie študijných materiálov a pomôcok, 

alebo prednášky pre študentov a doktorandov, ako aj odborné podujatia pre 

zamestnancov SPU. Donedávna bola informovanosť o tejto aktivite minimálna – vedeli 

o nej iba študenti a vyučujúci, ktorí sa informačného vzdelávania zúčastňovali. Práve 

vďaka Facebooku sa zlepšila informovanosť o knižnici ako inštitúcii priamo participujúcej 

na vzdelávaní – informovanosť o tom, že aj knihovníci učia a vedia to. Priebežne 

informujeme o všetkých aktivitách informačného vzdelávania a niekedy nás reakcia zo 

strany študentov príjemne prekvapení - napríklad, keď sa sami dožadujú takýchto 

prednášok, ako to bolo v komentároch k niekoľkým príspevkom „Metodika vypracovania 

záverečnej práce“. 
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Obr.9 Prednáška Metodika písania záverečných prác 

 

 

Obr.10 Komentáre k príspevkom Metodika písania záverečných prác 
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Na časovú os stránky knižnice však nedávame len informácie a obrázky 

z prednášok, ale odkazujeme aj priamo na naše vzdelávacie materiály. Napr. návod na 

používanie odbornej literatúry pri písaní záverečnej práce získal 38 lajkov, 3 zdieľania 

a videlo ho 2090 študentov. 

Obr.11 Práca s odbornou literatúrou 

 

4. Komunikácia 

Komunikácia na Facebooku je oveľa osobnejšia ako na webovej stránka knižnice, 

ktorá si vyžaduje oficiálnejšie podané informácie. Aj ako knižnica môžeme vyjadrovať 

emócie “máme radosť”, “potešilo nás”, “mrzí nás” a pod. Profil na Facebooku umožňuje 

komunikovať osobne, bez dlhých úvodov, jednoducho, stručne a operatívnejšie, 

bezprostredne počas danej situácie. Snažíme sa budovať svoj vlastný komunikačný štýl, 

ktorý vychádza z poznania našich fanúšikov, ich potrieb, spôsobu komunikácie 

a správania sa v elektronickom prostredí. Naša komunikácia sa im prispôsobuje, ale 

nenapodobňuje, nehovorí presne ich „jazykom“. Našou snahou je zachovať si svoje 

renomé a imidž kultúrnovzdelávacej inštitúcie. Podporujeme našich fanúšikov, aby čo 

najviac komentovali, dávame im najavo, že ich počúvame - čítame, pretože čím viac je 

stránka komentovaná, tým sa viac zobrazuje priateľom našich fanúšikov na nástenke, 

a tak sa o nás dozvie viac ľudí. 

Knižnica používa Facebook aj ako doplnkový nástroj pri zisťovaní potrieb 

používateľov. V roku 2016 začala prostredníctvom jednoduchých lístočkov „V knižnici mi 
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chýba a navrhujem ...“ zbierať podnety od návštevníkov. Odpovede na tieto podnety 

zverejňujeme na nástenke v priestoroch knižnice, na webovej stránke knižnice 

a samozrejme aj prostredníctvom Facebooku. Na podnet od jedného čitateľa tak môžu 

reagovať viacerí. Zároveň je to zaujímavé prepojenie papierovej a online komunikácie. 

Jedným z najkomentovanejších príspevkov je o zvýrazňovaní textu v učebniciach 

požičaných z knižnice. Získal síce len 4 lajky a 2 vyjadrenia „je mi to ľúto“, ale až 17 

komentárov.  

Obr.12 Zvýrazňovanie textu v učebniciach požičaných z knižnice 



Nitra 2016 
 

56 
 

Obr.13Ukážka komentárov k príspevku o zvýrazňovaní textu v učebniciach požičaných 

z knižnice 
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Používatelia Facebooku môžu s nami komunikovať aj cez správy. Túto možnosť 

využívajú najmä cez víkendy a po pracovnej dobe, keď súrne potrebujú pomoc. 

Obr.14 Správy 

 

5. Oddych a zábava 

Dôležité oznamy striedame s „oddychovými“ humornými príspevkami, ktoré majú 

často naozaj veľký úspech. Medzi top statusy patrí fotografia zachytávajúca predvianočnú 

pohodu v knižnici – získala 79 lajkov, 4 komentáre, 2 zdieľania a pozrelo si ho 3354 ľudí. 



Nitra 2016 
 

58 
 

Obr.15 Predvianočná pohoda v knižnici 

 

Príjemne prekvapil príspevok „Desatoro čitateľom“ - pravidlá ako sa správať ku 

knihám zo začiatku minulého storočia, ktorý získal 128 lajkov, 18 komentárov, 

62 zdieľaní a pozrelo si ho 10 400 návštevníkov stránky. Príspevok bol publikovaný 

v januári 2015, kedy našu fanúšikovskú základňu tvorilo asi 400 priateľov. 

Obr.16 Desatoro čitateľom 
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A úplne najväčší záujem vyvolal kreslený vtip „papierová verzus elektronická 

kniha“, ktorý získal 551 lajkov, 22 komentárov, 131 zdieľaní a videlo ho 12392 ľudí. 

Obr.17 Papierová verzus elektronická kniha 

 

Záver 

Niekoľkokrát sme sa stretli s otázkami: „Čo Vám prinieslo pôsobenie na 

Facebooku? Zvýšil sa vám počet používateľov, požičiavate viac kníh, zvýšila sa spokojnosť 

čitateľov...?“ Zložité otázky. Hmatateľných dôkazov nieto, ale jednoznačným prínosom je 

iný rozmer komunikácie s našimi používateľmi. Vďaka Facebooku získavame predstavu 

o tom, čo sa používateľom knižnice páči, resp. čo im chýba a môžeme pružne reagovať. 

Budovanie stránky ovplyvnilo aj nás ako kolektív - aktivizuje nás, núti nás vymýšľať stále 

niečo nové, vďaka čomu vzniklo veľa úspešných a zaujímavých akcií. 

A úplne na záver - takýto príjemný komentár, dáva silu a chuť pokračovať v práci 

ďalej. 
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VÝZNAM A ČINNOSŤ DEPOZITNEJ KNIŽNICE FAO 

MÁRIA DEBRECÉNIOVÁ 

 

Sieť depozitných knižníc Organizácie Spojených národov pre výživu 

a poľnohospodárstvo - FAO tvorí celkovo 212 knižníc v takmer 100 členských krajinách 

FAO. Tieto knižnice sú dôležitou podporou cieľov FAO prostredníctvom sprístupňovania 

informácií a znalostí v oblastiach, v ktorých FAO pôsobí. Zabezpečujú služby na základe 

potrieb jednotlivých  členských krajín a záujmu hosťujúcich inštitúcií najmä pre 

akademické, vedecké a odborné komunity od roku 1947, kedy bol podpísaný  štatút prvej 

depozitnej knižnice FAO. Depozitná knižnica FAO je súčasťou takých významných 

inštitúcií ako napr. Harvardská univerzita, Univerzita Yale, Francúzska národná knižnica, 

Ruská štátna knižnica v Moskve, Ústav zemědelské ekonomiky a informací v Prahe. 

Adresár depozitných knižníc FAO je na adrese http://www.fao.org/publications/fao-

depository-libraries/en/. 

Publikácie vo všetkých depozitných knižniciach FAO sú prístupné najmä v tlačenej 

forme, ale v poslednom období, v súlade s trendom a politikou FAO, knižnice ponúkajú 

a sprístupňujú lokálnym užívateľom e-dokumenty. Všetky tituly vo fondoch Depozitných 

knižníc FAO sú  voľne prístupné. 

Slovenská republika bola prijatá za člena FAO v roku 1993, čím vznikol nárok na 

zriadenie Depozitnej knižnice v Slovenskej republike. Štatút získal vtedajší Ústav 

vedecko-technických  formácií pre pôdohospodárstvo so sídlom v Nitre a po zlúčení 

s Agroinštitútom sa materskou inštitúciou tohto špecializovaného knižnično-

informačného pracoviska stal Agroinštitút Nitra, štátny podnik.  

Základným poslaním knižnice je získavať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti 

publikácie FAO, odborné monografie, štatistické ročenky a multimédiá v určenom profile. 

Tieto sa okrem aktuálneho vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva venujú 

širokému spektru ďalších sprievodných tém ako sú rozvoj vidieka, rodová rovnosť, 

sociológia, atď.  

V rámci knižničného fondu tvoria FAO publikácie špeciálnu zbierku, ktorá slúži na 

prezenčné štúdium. V súčasnosti sa v knižnici nachádza 2252 titulov FAO publikácií. Ide 

o odborné poľnohospodársku publikácie v anglickom jazyku, ktoré sa zameriavajú na 
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analýzu a stav svetového poľnohospodárstva. Celosvetové štatistické prehľady z rôznych 

oblastí poľnohospodárstva, zbierky predpisov a zákonov, adresáre a správy zo zasadnutí 

expertov a rôznych komisií FAO sú jedinečným prameňom globálnych informácií 

o svetovom poľnohospodárstve. Pri popise publikácií sa využíva medzinárodný 

multilingválny tezaurus AGROVOC a  sú súčasťou centrálneho katalógu knižníc rezortu 

pôdohospodárstva – Agrokatalóg, prístupného na internete. 

Bolo by bezúčelné budovať tento špeciálny fond bez toho, aby sme o tom 

neinformovali širokú verejnosť. Preto sa snažíme služby a funkciu depozitnej knižnice 

FAO dostať do povedomia našich potenciálnych užívateľov rôznymi formami propagácie: 

1. Pravidelne, 2-krát ročne, vydávame Prírastkový zoznam FAO publikácií. 

Prírastkové zoznamy rozposielame do knižníc výskumných ústavov rezortu 

pôdohospodárstva, odborných vedeckých knižníc, ale aj súkromným záujemcom. 

2. Usporadúvame výstavy dokumentov k aktuálnym témam, ktoré propagujeme 

v odbornej tlači a masmédiách. 

3. O činnosti depozitnej knižnice referujeme na odborných podujatiach, 

konferenciách a seminároch.  

4. V prípade, že sa k nám dostanú niektoré tituly FAO publikácií vo viacerých 

exemplároch,  duplikáty ponúkame  knižniciam výskumných ústavov a vysokých škôl, 

pričom zohľadňujeme okrem ich odborného zamerania aj geografické hľadisko, aby sa 

publikácie FAO dostali aj do vzdialenejších regiónov. Žiaľ v posledných rokoch je to čoraz 

zriedkavejšie. 

5. Medzi ďalšie aktivity knižnice patrí aj sprostredkovanie predaja FAO publikácií. 

Na základe dohody s Vydavateľskou divíziou FAO sa v roku 1997 naša knižnica stala 

výhradným distribútorom FAO publikácií na Slovensku. Dohoda nám otvorila možnosť 

zabezpečovania publikácií z vydavateľstva FAO pre inštitúcie aj pre jednotlivcov. 

6. Na propagáciu činnosti depozitnej knižnice využívame aj informačné 

technológie.  Na internetovej stránke Agroinštitútu na adrese 

http://www.agroinstitut.sk/depozitna-kniznica-fao/  publikujeme informácie 

o depozitnej knižnici FAO, o službách knižnice, o fonde knižnice  a jeho zameraní, 

o najvýznamnejších publikáciách FAO, ktoré sú prístupné on-line. Na stránke sú uvedené 

aj užitočné linky ako on-line katalóg publikácií FAO, David Lubin Memorial Library, FAO 

http://www.agroinstitut.sk/depozitna-kniznica-fao/
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e-knihy, zoznam depozitných knižníc FAO, linky na AGRIS, AGLINET - medzinárodná sieť 

poľnohospodárskych knižníc a linka na tezaurus AGROVOC. 

Tak ako mnohé knižnice aj špeciálna poľnohospodárska knižnica Agroinštitútu, 

ktorej súčasťou je depozitná knižnica FAO, sa potyká s mnohými problémami od 

finančných, technických až po personálne. V ostatných rokoch je rast fondu depozitnej 

knižnice FAO silne ovplyvnený vydavateľskou politikou FAO. V rámci šetrenia finančných 

zdrojov Úradu FAO pre korporátnu komunikáciu iba 15% členských krajín dostáva celú 

produkciu vydavateľstva. Keďže publikácie sú dostupné on-line  ostatné členské krajiny 

v tlačenej forme dostávajú iba kľúčové publikácie, najviac však iba 5 titulov a bezodplatne 

iba v jeden výtlačok. Nám sa iba vďaka spolupráci so stálou predstaviteľkou  SR pri FAO 

dlhodobo darí zabezpečiť pre depozitnú knižnicu  viac publikácií. V tomto roku už máme 

evidovaný prírastok 50 publikácií.  

Čo naše plány a vízie? Tie v každom prípade budú kopírovať postavenie 

a budúcnosť štátneho podniku, ktorého súčasťou je depozitná knižnica a tie sú závislé od 

nášho zakladateľa...  

 

Ing. Mária Debrecéniová 
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, 
Akademická 4, 949 01 Nitra 
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SÚČASNÉ ASPEKTY ČINNOSTI UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UKF V 

NITRE 

EUGEN TRAJTEL 

 

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa za posledné roky 

zmenila na modernú informačnú inštitúciu a stala sa dôstojným miestom pre vzdelávacie 

a informačné potreby pedagógov aj študentov. Zároveň knižnica získala rekonštrukciou 

i novou výstavbou reprezentatívne priestory objektov (blok A, blok B),  kde sa konajú 

rôzne kultúrne, spoločenské literárnovedné, vzdelávacie akcie a podujatia. Je miestom 

stretnutí zahraničných návštevníkov v rámci projektu Erasmus, študentských stáží 

z domova i z Európy, exkurzií, detských letných táborov a iných akcií. 

Univerzitná knižnica uchováva a sprístupňuje dokumenty na rôznych nosičoch. 

Knižničný fond obsahoval k 31. 12. 2015 spolu s čiastkovými knižnicami 287 786 

knižničných jednotiek z toho vo voľnom výbere je 213 431 knižničných jednotiek. 

Zároveň prebieha pravidelná akvizícia na základe požiadaviek jednotlivých katedier 

a ústavov a priebežná akvizícia literatúry, podľa štruktúry stavania fondu, ktorý 

zodpovedá profilácii študijných odborov univerzity. Ročný prírastok sa pohybuje na 

úrovni 12 000 knižničných jednotiek a 300 titulov periodík pričom finančné prostriedky 

na nákup nie sú limitujúcim faktorom knižnice a sú čerpané z troch základných zdrojov: 

dotačného účtu univerzity, grantových zdrojov a príspevkov od darcov. 

Súčasná štruktúra fondu: 

 knihy a zviazané periodiká 227 970 knižničných jednotiek, 

 audiovizuálne a elektronické dokumenty 6 296 knižničných jednotiek, 

 záverečné a kvalifikačné práce 49 396 knižničných jednotiek, 

 iné špeciálne dokumenty a nosiče 4 124 knižničných jednotiek. 

Knižnica umožňuje voľný prístup do fondov a výber literatúry pre študentov, 

pedagogických i nepedagogických zamestnancov  i širokú verejnosť čím sa uľahčuje 

výber. Používatelia majú obmedzený prístup do depozitných priestorov, kde sú uložené 

vedecko-kvalifikačné práce a  historický fond. Túto literatúru si môžu objednať 

na prezenčné štúdium vo všeobecnej študovni knižnice. 
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V kalendárnom roku 2015 sa zrealizovalo 108 155 výpožičiek z toho bolo 

33 169 prezenčných a 74986 absenčných. Systém zaznamenal 12 000 automatických 

prolongácií a uložilo sa 98 422 vrátených knižničných jednotiek. V roku 2015 evidovala 

UK 8 009 čitateľov a návštevníkov knižnice a študovní a z toho počtu je registrovaných 

7 118 študentov. Oddelenie výpožičných služieb zaznamenalo 133 988 fyzických návštev 

používateľov. Ďalšie návštevy a výpožičky prebiehajú v 44 čiastkových  knižniciach 

na pracoviskách univerzity.  

V roku 2015 bol vypracovaný a schválený nový knižničný poriadok a cenník 

poplatkov a služieb. Od januára 2016 je bezplatná registrácia používateľov Univerzitnej 

knižnice pre študentov a zamestnancov UKF v Nitre ako aj pre hostí na krátkodobých 

pobytoch na univerzite. Kategorizácia čitateľov sa zrušila v súlade s demokratickými 

princípmi občianskej spoločnosti. Platená registrácia bola zrušená na základe toho, že 

registrácia prebieha automatickým spôsobom načítaním identifikačnej karty používateľa 

a ďalšie vyberanie duplicitných poplatkov za už vyhotovenú kartu hodnotí finančná 

kontrola ako neoprávnený zisk za čo hrozia inštitúcií finančné sankcie. Knižnica zároveň 

výrazne zvýšila poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty, čím zvýšila disciplinovanosť 

vrátenia požičanej literatúry a zároveň zabezpečila zvýšenú obratovosť fondu. Zároveň sa 

výrazne upravili smerom nahor poplatky za rešeršné služby s cieľom zvýšiť 

používateľskú gramotnosť študentov pri vyhľadávaní literatúry k seminárnym 

a vedecko-kvalifikačným prácam. 

Cenník poplatkov a služieb Univerzitnej knižnice UKF v Nitre  
Registračné poplatky 

Registrácia a jej predĺženie pre zamestnancov 
a študentov UKF (interní a externí) 

bez poplatku 

Registrácia a jej predĺženie pre ostatné osoby (1 rok) 5,00 € 
Poplatok jednorazového vstupu pre neregistrovaných  1,00 € 

Služby 

Poplatky za MVS a MMVS úhrada poplatku v plnej 
výške 

Samoobslužné skenovanie dokumentov bez poplatku 

Rešeršné služby 
Základný poplatok 10,00 € 

Tlač rešerše  0,10 € / A4 

Sankčné poplatky za porušenie knižničného poriadku UK UKF 
Vyhotovenie duplikátu identifikačnej karty používateľa 2,00 € 

Nenahlásené zmeny korešpondenčných údajov 
v evidencii používateľa 

2,00 € 



NITLIB 2016 – Zborník zo seminára „Propagácia a marketing knižníc“ 
 

67 
 

Poškodenie brožovaného dokumentu 4,00 € 
Poškodenie viazaného dokumentu 6,00 € 

Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty 
0. upomienka (iba e-mailom) bez poplatku 

I. upomienka (iba e-mailom) 1,00 € / titul 

II. upomienka (iba e-mailom) 2,00 € / titul 
III. upomienka (iba e-mailom) 3,00 € / titul 

Riaditeľská upomienka (doporučenou poštou) 4,00 € / titul 
Pokus o zmier úhrada v plnej výške 

Vymáhanie literatúry súdnou cestou úhrada v plnej výške 
Strata dokumentu nová kniha a manipulačný 

poplatok 2  € 

 
Knižnica upravila, respektíve zjednotila otváracie hodiny pre používateľskú 

verejnosť. Týmto krokom vyšla v ústrety požiadavke zo strany školy. 

Otváracie hodiny 

Pracoviská UK Otváracie hodiny  

Výpožičné oddelenie Pondelok - Štvrtok 9.00-18.00 

 Piatok 9.00-16.00 

 Sobota 8.00-13.00 

Študovňa Dražovská cesta Pondelok - Štvrtok 9.00-20.00 

 Piatok 9.00-16.00 

 Sobota 8.00-13.00 

Študovňa Hodžova ulica Pondelok - Štvrtok 9.00-18.00 

 Piatok 9.00-16.00 

 Sobota 8.00-13.00 

Študovňa Kraskova ulica Pondelok - Piatok 9.00-12.30 13.00-16.00 

 Sobota 8.00-13.00 

 

Knižnica je zároveň ústretová aj k znevýhodneným študentom, ktorí majú 

k dispozícii bezbariérový prístup do študovne knižnice, kde je navyše pre nich vytvorené 

špeciálne pracovisko, vybavené počítačom, multifunkčným zariadením a lupou. 

 

Služby knižnice 

Základné služby: 

 absenčné vypožičiavanie dokumentov 

 prezenčné vypožičiavanie dokumentov 

 služba MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
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 služba typu delivery - document delivery je služba, ktorej cieľom je rýchle 

doručenie dokumentu alebo dodanie kópie dokumentu namiesto originálu 

 reprografické a skenovacie služby v študovniach UK 

Bibliograficko-informačné a rešeršné služby: 

 Rešeršné služby (z domácich a zahraničných licencovaných a nelicencovaných 

databáz)  

 Referenčné služby - pre vedecko-výskumné účely a projekty 

 Služba zasielania alertov podľa zadanej témy z licencovaných databáz 

 Tvorba databázy publikačnej činnosti a ohlasov UKF 

 Tvorba databázy umeleckej činnosti UKF 

 Poskytovanie výstupov a štatistík z databáz publikačnej a umeleckej činnosti 

 Informačné vzdelávanie pre študentov, doktorandov a pedagógov univerzity  

 Konzultačné služby 

Nadstavbové služby knižnice: 

Sprístupňovanie elektronických databáz a dokumentov prostredníctvom internetu 

Sprístupňovanie elektronických verzií periodík 

Služby uchovávajúce dokumenty v elektronickej podobe na storage serveri. Dokumenty 

sú sprístupňované formou wan, lan a privat. Táto služba je prístupná od 01. júna 2015. 

Univerzita zakúpila modul Dawinci Storage. Modul je rozšírením funkcionality viazania 

multimediálnych dokumentov, ktorého použitie je jednoduché - väzby liniek a 

dokumentov na metadáta zabezpečujú priamo poverení zamestnanci knižnice. Aktiváciou 

zakúpeného modulu sa okrem samotnej väzby zabezpečuje automatické stiahnutie 

obsahu a jeho prenos na definované úložisko servera. Súbory sú na úložisku bezpečné 

archivované ako off-line obrazy. Modul umožňuje viazať k záznamu: 

 anotácie, plné texty, 

 texty e-learningu, 

 audio / video streams, 

 obrázky a podobne. 



NITLIB 2016 – Zborník zo seminára „Propagácia a marketing knižníc“ 
 

69 
 

Pripájaním súborov v module katalóg k záznamom vzniká archív súborov, ktoré sú 

dostupné cez klasické URL linkovanie. Bezpečnosť sa zabezpečuje na úrovni webového 

servera. Archivácia dokumentov na UKF má 3 úrovne zverejnenia: 

 zverejnenie wan - dokument zverejnený na internete, 

 zverejnenie lan - dokument zverejnený po prihlásení na intranete UKF, 

 zverejnenie privat - dokument sa nezverejní vôbec iba sa archivuje pre potreby 

školy. 

Univerzitné koordinačné pracovisko pre poskytovanie DOI identifikátorov 

elektronického publikovania príspevkov zamestnancov CrossRef, ktorého členom je aj 

naša inštitúcia od roku 2015. 

Sprevádzkovanie vzdialeného prístupu na licencované informačné zdroje: dňom 

8.12.2015 bol pre študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

spustený vzdialený prístup k elektronickým informačných zdrojom. 

Univerzitné koordinačné pracovisko pre prideľovanie ISBN 

Prevádzka a budovanie elektronickej predajne publikácií UKF  

Knižnica okrem kamennej predajne zabezpečuje elektronický predaj skrípt a publikácií 

UKF 

Bibliobox, ktorý je umiestnený na Dražovskej ulici a na Triede A.Hlinku. 

Knižnica sa začlenila do výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity pravidelné školenia 

pre pedagógov a zamestnancov univerzity formou pravidelných školení a kurzov: 

 Ako správne citovať. Metódy citovania - ISO 690, metóda podľa prvého údaja 

a dátumu. Databázy NDLTD, Theses, CRZP. 

 WOS - pokročilé vyhľadávanie literatúry a jej analýza. 

 Jornal Citation Report 2014. 

 Citation Report WOS. 

 Výber časopisov do WOS - kritériá a typy na prípravu časopisu pre indexovanie. 

 Vyhľadávanie citovaných referencií - Cited Reference Search. 

 Práca s databázou Scopus. 

 Vyhľadávacie rozhranie Summon. 
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Školenia prebiehajú na požiadanie vyučujúcich pre študentov aj vyučujúcich, alebo 

pracovníkov knižnice. Školenia sú taktiež o Centrálnom registri publikačnej a umeleckej 

činnosti, zápise jednotlivých publikačných a umeleckých bibliografických záznamov.  

Knižnica sa snaží robiť marketingovú propagáciu svojich služieb prostredníctvom: 

 monitora vo vstupnej hale knižnice na prízemí, kde bežia informácie o knižnici, 

službách, podujatiach, aktuality a upozornenia,  

 monitorov na fakultách, kde sú aktuálne informácie o aktualitách v knižnici ako 

napríklad zmena otváracích hodín, 2 percentá z dane, atď., 

 služby vrátenia dokumentov prostredníctvom biblioboxu  na Dražovskej ulici a na 

Triede A. Hlinku 

 knižnica upozorňuje na novinky aktuality tiež nástenkami a propagačné 

materiálmi o knižnici a službách, 

 propagácia prebieha v školských printových aj elektronických časopisoch Náš čas, 

Občas Nečas, Infolist, ďalej na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib a tiež 

v regionálnych masovokomunikačných prostriedkoch. 

 

Mgr. Eugen Trajtel 
Univerzitná knižnica UKF  
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra 
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Prílohy: 

NORBERT VÉGH: Využitie mobilných aplikácií, virtuálnych prehliadok a 3D technológií 

pri propagácii knižnice – powerpointová prezentácia  
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•  Virtuálne prehliadky v knižniciach  

• vo svete  

• na Slovensku (SSKK Prešov) 

•  Mobilné aplikácie 

• vo svete 

• na Slovensku (SSKK Prešov) 

•  3-D technológie 

• VP, 3D objekty, 3-D listovanie kníh, 3D video,  

• 3D papierový „glóbus“, VR, rozšírená realita 

•  SKN Levoča  

• štandardy, ovládanie, obraz + audio 

 

 

Úvod 

 



  

 

  

  

 

•  cieľ: oživenie webu, pritiahnutie pozornosti  

•  text oživí hoci len jedna fotografia 

•  „Jedna fotka povie viac, ako 1000 slov“ 

•  3D interaktívna fotografia ? 

•  fotografovanie + koníček + web 

•  seminár Virtuálna prehliadka knižníc (september 2014,  

   Poprad) 

•  ukážka: webová stránka  

   Podtatranskej knižnice v Poprade 

 

 

 

Virtuálne prehliadky 

 

http://www.kniznicapp.sk/index.php/virtualna-prehliadka
http://www.kniznicapp.sk/index.php/virtualna-prehliadka
http://www.kniznicapp.sk/index.php/virtualna-prehliadka
http://www.kniznicapp.sk/index.php/virtualna-prehliadka


  

 

  

  



  

 

  

  

 

 

 

 

Potrebujú knižnice lepšie prezentácie ? 

http://www.forchheim.de/stabue-vr/ 

Kongresová knižnica  

http://www.forchheim.de/stabue-vr/
http://www.forchheim.de/stabue-vr/
http://www.forchheim.de/stabue-vr/
http://www.aoc.gov/virtual-tours/libraryofcongress/tourfiles/index.html


  

 

  

  

 

 

 

 

Potrebujú knižnice lepšie prezentácie ? 

 

• www.gse.harvard.edu 

• www.business-school.ed.ac.uk 

• Národní knihovna Praha 

• Ústřední knihovna FF MU 

• Knihovna Liberec 

• Městská knihovna, Vrchlabí 

• Městská knihovna, Ostrov 

• Městská knihovna, Brušperk 

• Knihovna Záblatí 

• Knihovna Skřečoň 

• Knihovna ve Starém Bohumíně 

  

 

http://www.gse.harvard.edu/about/campus/tour
http://www.business-school.ed.ac.uk/about/facilities-resources/take-a-virtual-tour-of-the-school
http://www.business-school.ed.ac.uk/about/facilities-resources/take-a-virtual-tour-of-the-school
http://www.business-school.ed.ac.uk/about/facilities-resources/take-a-virtual-tour-of-the-school
http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html
http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html
http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html
http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html


  

 

  

  

 

 

 

 

Potrebujú knižnice lepšie prezentácie ? 

 

• Knivna Olomouc 

• Knihovna Uherské Hradište 

• Univerzita Pardubice, Knihovna 

• Knihovna Pacov 

  

 

https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8


  

 

  

  

 

 

 

 

Ako môžeme zvýšiť atraktívnosť knižníc ? 

• zaujímavé služby 

• hodnotný obsah  

• marketing 

• moderné služby 

• atraktívny web 

• interaktívne služby 

• zážitok, relax 

• vedomosti 

 

 

  

 



  

 

  

  

 

 

 

 

Technológia, alebo čo je „pod kapotou“? 

 
 

• štandardy (zákon 275/2006 Z.z., ISVS) 

• príloha výnosu o štandardoch 

• Poskytovanie ekvivalentných alternatív  

  k zvukovému a vizuálnemu obsahu (Pravidlo 1) 

• dizajnovanie nezávisle od zariadení (Pravidlo 9) 

• pôvodme MOV a Flash je nahradený HTML 5 

• EÚ prijala pravidlá prístupnosti webových sídiel  

  a mobilných aplikácií pre zrakovo a sluchovo postihnutých 

• ovlávanie klávesnicou + audiokomentár 

  (TV vysielanie s komentárom) 

 

  

 

http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-vynos_137_2015_zz_v20150619/20983c
http://www.informatizacia.sk/aktuality-dohoda-k-navrhu-eu-legislativy-k-zlepseniu-pristupu-k-webovym-sidlam-a-aplikaciam-verejneho-sektora/23146c
http://www.informatizacia.sk/aktuality-dohoda-k-navrhu-eu-legislativy-k-zlepseniu-pristupu-k-webovym-sidlam-a-aplikaciam-verejneho-sektora/23146c
http://www.informatizacia.sk/aktuality-dohoda-k-navrhu-eu-legislativy-k-zlepseniu-pristupu-k-webovym-sidlam-a-aplikaciam-verejneho-sektora/23146c
http://www.informatizacia.sk/aktuality-dohoda-k-navrhu-eu-legislativy-k-zlepseniu-pristupu-k-webovym-sidlam-a-aplikaciam-verejneho-sektora/23146c


  

 

  

  

 

 

 

 

Virtuálna prehliadka SSKK - Prešov 

 

Výhody: 

• zaujímavé, efektné, interaktívne 

• on-line, bez inštalácie 

• 3D, zvuk, popis, mapa,  

• PC, tablety, mobily, 

• www.sskk.3-d.sk  

• prispôsobenie konkrétnej knižnici,  

• vzájomná propagácia 12 knižníc, 

• facebook, zdieľanie,  

• porovnanie knižníc, OPAC, web 

• ovládanie aj cez klávesnicu (nevidiaci) 

 

  

 

 

Nevýhody: 

• on-line, internet 

 

  

 

http://www.sskk.3-d.sk/
http://www.sskk.3-d.sk/
http://www.sskk.3-d.sk/


  

 

  

  

 

 

 

 

Virtuálna prehliadka SSKK - Prešov 
 

• Okresná knižnica Dávida Gutgessela, Bardejov 

• Vihorlatská knižnica, Humenné 

• Mestská knižnice, Kežmarok 

• Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov 

• Podtatranská knižnica, Poprad 

• Univerzitná knižnica, Prešovská univerzita, Prešov 

• Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa 

• Podduklianska knižnica, Svidník 

• Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou 

• Mestská knižnica, Veľký Šariš 

• Mestská knižnica, Svit 

• Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča  

  

 

http://www.skn.sk/?verzia-pre-vidiacich-a-slabozrakych
http://www.skn.sk/?verzia-pre-vidiacich-a-slabozrakych
http://www.skn.sk/?verzia-pre-vidiacich-a-slabozrakych


  

 

  

  

 

 

 

 

Virtuálna prehliadka SSKK - Prešov 
 

Ukážky: 

• www.sskk.3-d.sk 

• www.fchpt.3-d.sk 

• www.kmk.3-d.sk 

• www.uluv.3-d.sk 

• www.sav.3-d.sk 

• www.komarno.3-d.sk 

 

 

  

 

http://www.sskk.3-d.sk/
http://www.sskk.3-d.sk/
http://www.sskk.3-d.sk/
http://www.fchpt.3-d.sk/
http://www.fchpt.3-d.sk/
http://www.fchpt.3-d.sk/
http://www.kmk.3-d.sk/
http://www.kmk.3-d.sk/
http://www.kmk.3-d.sk/
http://www.uluv.3-d.sk/
http://www.uluv.3-d.sk/
http://www.uluv.3-d.sk/
http://www.sav.3-d.sk/
http://www.sav.3-d.sk/
http://www.sav.3-d.sk/
http://www.komarno.3-d.sk/
http://www.komarno.3-d.sk/
http://www.komarno.3-d.sk/


  

 

  

  

 

 

 

 

Mobilná aplikácia knižníc SSKK 

 

Výhody: 

• zaujímavé, efektné, interaktívne 

• off-line, funguje všade, 

• 3D, zvuk, popis,   

• tablety, mobily Android, 

• Google Play, amazon.com 

• prispôsobenie konkrétnej knižnici,  

• vzájomná propagácia 5 knižníc, 

• porovnanie knižníc, OPAC, web 

  (v prípade internetu) 

 

  

 

 

Nevýhody: 

• nutná inštalácia 

• obmedzenie 50 MB 

   Google Play 

• obmedzenie 150 MB 

   amazon.com 

•  len pre OS Android 

 

  

 



  

 

  

  

 

 

 

 

Mobilná aplikácia knižníc SSKK 
 

Aplikáciu si záujemcovia môžu stiahnuť z Google Play 

 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.sskk1


 

 

 

 

Mobilná aplikácia knižníc SSKK 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.sskk1


  

 

  

  

 

 

 

 

Mobilná aplikácia knižníc SSKK 



  

 

  

  

 

 

 

 

Podobné aplikácie v Google Play 

 

V Google Play .................... 250 aplikácií knižníc 

 

Slovenské aplikácie: 

 

  

 



  

 

  

  

 

 

 

 

Podobné aplikácie v Google Play 

České aplikácie: 

 

  

 



  

 

  

  

 

 

 

 

Využitie mobilných aplikácií 

 

• čitatelia knižníc uvítajú mobilné aplikácie 

• zlepšenie služieb 

• nevidiaci používatelia by v budúcnosti určite  

  privítali možnosť prehrávania zvukových kníh  

  vo svojich mobilných telefónoch 

• pokračovanie aktivít:  

„Knižnica v mobile“, (Gemerská knižnica, Rožňava)  

Navigovanie v knižnici (ŠVK Banská Bystrica) 

 

 

  

 



  

 

  

  

 

 

 

 

Ďalšie mobilné aplikácie 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.uhadni


  

 

  

  

 

 

 

 

Ďalšie mobilné aplikácie 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.majstrid


  

 

  

  

 

 

 

 

Ďalšie mobilné aplikácie 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spisart.bozp1


  

 

  

  

 

 

 

 

Ďalšie mobilné aplikácie 

 

https://itunes.apple.com/us/app/levoca/id995589453?mt=8


  

 

  

  

 

 

 

 

Ďalšie mobilné aplikácie 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.levocavr


  

 

  

  

 

 

 

 

Aké sú trendy ? 

 



  

 

  

  

 

 

 

 

3D listovanie 

  

• Knižnica pre mládež mesta Košice 

• Knižnica Józsefa Szinnyeiho,  

  Komárno 

• Knižnica ÚĽUV 

 

 

 

                         Knižnica SAV , Výstavy 

 

 

• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

 

 

 

 

  

 

 
3D objekty 

  

 

3D video 

 

 

 

http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kronika
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.kjszkom.sk/index.php/sk/theme-2/digitalna-kniznica
http://www.uluv.3-d.sk/
http://www.sav.3-d.sk/
http://www.blaskova.3-d.sk/
http://www.pokus3.3-d.sk/


  

 

  

  

 

 

 

 

3D paierový glóbus 

  

• 3D papierový glóbus 

 

 

 

• Rozšírená realita (Augmented reality) 

 

 

• Dotykové kiosky 

• 3D tlačiareň 

• interaktívne tabule 

• interaktívny projektor 

• QR kódy 

 

 

 

  

 

 
3D objekty 

 

 

Ďalšie možnosti 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=paxO560emyA
http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/component/content/article/81-archiv/289-mobilna-aplikacia


 

Ďakujem za pozornosť 

Norbert Végh  

Slovenská knižnica pre nevidiacich  

Mateja Hrebendu v Levoči 


